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S.A. “Consocivil”
anunţă rezultatele adunării 
generale extraordinare a 

acţionarilor, care a avut loc 
pe data de 17.12.2020 pe 
adresa: mun. Chişinău, str. 
Bucureşti 23-A cu prezenţa 

acţionarilor şi reprezen-
tanţilor lor, cu cvorumul 
de 81,78% din numărul 
total de 465104acţiuni.

AU FOST PRIMITE  
URMĂTOARELE DECIZII:
S-a aprobst Statutul Socieă-1. 
ţii în redacţie nouă.
S-a autentificat semnăturile 2. 
a procesului-verbal a adu-
narii generale semnat de 
preşedintele adunării şi se-
cretarului la procesul-verbal, 
lista acţionarilor prezenţi la 
adunare cu drept de vot.

În atenţia acţionarilor “DOTARCOM” S.A.
Organul executiv a decis convocarea adunării generale ex-

traordinare a acţionarilor. Adunarea se va petrece în data de 
16.01.2021 cu prezenţa acţionarilor la sediul Societăţii, respectiv 
la adresa str. Columna, nr. 170, mun. Chişinău. Înregistrarea par-
ticipanţilor la adunare: 08.30 – 08.50; Începutul adunării: 09.00.

ORDInEA DE ZI.
Aprobarea tranzacţiei cu conflict de interese privind garantarea obli-1. 
gaţiilor S.C. PREMIUM PROFIL S.R.L. faţă de Mobiasbanca-OTP 
Group S.A. prin ipoteca bunurilor imobile ale Societăţii şi constituirea 
fidejusiunii corporative;
Împuternicirea administratorului Societăţii cu dreptul de a semna 2. 
contractul de ipotecă, alte documente asociate procedurii de consti-
tuire a ipotecii, fidejusiunii;

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită con-
form situaţiei din data de 28.12.2020;

Acţionarii vor avea posibilitate să ia cunoştinţă cu materialele pentru 
ordinea de zi a Adunării începând cu data de 11.01.2021, în zilele de 
lucru între orele 11.00 – 14.00 la sediul Societăţii, respectiv la adresa: str. 
Columna, nr. 170, mun. Chişinău.

Pentru a participa la Adunare acţionarii urmează să prezinte comisiei 
de înregistrare actul de identitate în original, iar reprezentanţii acestora 

– actul de identitate şi procura întocmită în conformitate cu prevederile 
legale.

Organul executiv DOTARCOM S.A.

Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A.
anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor pentru data de 15.01.2021 cu prezenţa acestora, pe adre-
sa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea ac-

ţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00,

CU URMĂTOAREA ORDInE DE ZI:
Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului 1. 
Societăţii şi Comitetului de audit.
Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi Comitetului de audit.2. 
Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Soci-3. 
etăţii.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele 
de lucru, începând cu 05.01.2021, între orele 7.30 şi 16.00, în incinta sediului societă-
ţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera.

La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii aces-
tora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor va fi întocmită la data de 24.12.2020.

Spre atenţia acţionarilor “S.C.A. Velist”!
Conform Hotărârii Consiliului S.C.A. “Velist” se plătesc dividende intermediare pe a. 

2020 în sumă de 10.712 lei sau 0,0385 lei/acţiune.
Organul executiv S.C.A. „Velist”.

Tel. con.-şef 069682505.
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1 SA CARMEZ MD14RMEZ1007 10 1 150 1 500,00 0,00
2 SA Cariera Mic u i MD14MICU1005 10 1 7 449 1 310 000,00 2,91
3 SA SOLIDITATE MD14DATE1005 1 1 64 812 64 812,00 6,11
4 SA DOTARCOM MD14DOTC1001 23 1 2 200 50 600,00 0,55
5 Tipografia Hincesti MD14TIHI1009 10 1 3 584 35 840,00 17,73
6 SA AUTORAPID MD14RAPI1009 10 3 833 6 885,00 2,96
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1 SA Concom-Modern MD14DERN1002 6 2 139254 835524,00 49,65
2 SA Tirex Petrol MD14TIRP1008 6 2 422 2532,00 0,00
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1 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 1 20 4000,00 0,00
2 BC Victoriabank SA MD14VCTB1004 10 1 1015 10150,00 0,00
3 SA Franzeluta MD14FRAN1004 20 1 1000 20000,00 0,05
4 SA NISTRU-OL NE TI MD14NISO1004 10 1 24 240,00 0,03
5 SA Tirex Petrol MD14TIRP1008 6 1 282 1692,00 0,00
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1 SA Corpora ia de finan are rural MD14RURA1001 75 1 102 30600,00 0,17
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1 SA Baza de transport auto Nr.17 MD14BTAR1002 10 1 164666 2605897,00 64,99

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 21.12.2020 - 24.12.2020

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sînt so i, rude sau afini pîn  la gradul II inclusiv

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007 
pentru modificarea i completarea Legii privind societ ile pe ac iuni

Tipul tranzac iei: Achizi ionarea ac iunilor proprii în cazul reorganiz rii emitentului
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