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Stimaţi acţionari ai S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.!

Combinatul de Panificaţie din Chişinău “Franzeluţa” S.A.
anunţă despre vânzarea acţiunilor nominative în mărime de 109 

500 (33,0%) deţinute la S.A. “Uzina mecanică din or. Leova”.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.02.2021, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. 

Sarmizegetusa, 30, anticamera sau pe poşta electronică: anticamera@franzeluta.md
InformAţIA deSpre S.A. “UzInA mecAnIcă dIn or. LeovA”

Denumirea completă: S.A. “Uzina mecanică din Leova”.
Forma juridică de organizare: societate pe acţiuni.
Adresa juridică: Republica Moldova, MD 6030, or. Leova, şos. Cahulului, 5.
IDNO: 1004605006468. Data înregistrării de stat: 17.09.1992. 
Capitalul social: 3 318 180 MDL.

cArActerIStIcA vALorILor mobILIAre expUSe Spre vânzAre:
Tipul valorilor mobiliare: acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot.
Codul ISIN: MD14UMEC1009.

Informaţii suplimentare la tel: 022-853-487

S.A. „Mina din Chişinău”
anunţă rezultatele adunării generale extaordinare a acţionarilor, care a avut loc pe data 
de 11.12.2020 pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 90A cu prezenţa acţiona-
rilor şi reprezentanţilor lor, cu cvorumul de 90.7% din numărul total de 1091833 acţiuni.

AU foSt prImIte UrmătoAreLe decIzII:
1.  S-a prelungit contractual de muncă al directorului Lungu Sergiu pînă la 21.05.2021.
2.  S-a stabilit cuantumul retribuţiei muncii membrilor Consiliului de Administraţie al S.A. “Mina din 

Chişinău”.
3.  S-a luat act de informare privind rezultatele elaborării Studiului de Fezabilitate „Asigurarea 

protecţiei contra surpării terenului în perimetrul excavaţiilor miniere subterane de la S.A. “Mina 
din Chişinău” cu dezvoltarea sursei alternative de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din 
mun Chişinău.

4.  S-a luat act de informare privind precăutarea bugetului al S.A. “Mina din Chişinău”, pentru anul 
de activitate 2021.

5.  S-a luat act de informare despre regulamentele privind activitatea Consiliului de Administraţie 
şi Comisiei de Cenzori de la S.A. “Mina din Chişinău”.

Data
tranzac iei

Simbolul HV Emitentul
Hârtii de
valoare

Pre ul Volumul
Pre ul
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul transac iei

01.02.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 95 3100 294500 200 1037634 0,01 Cumparare vinzare
01.02.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 20 3100 62000 200 1037634 0 Cumparare vinzare
03.02.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 20 3100 62000 200 1037634 0 Cumparare vinzare
03.02.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 85 3100 263500 200 1037634 0,01 Cumparare vinzare
03.02.2021 MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA 342 3100 1060200 200 1037634 0,03 Cumparare vinzare

Statistica tranzactiilor înregistrate pe pia a reglementat în perioada 01.02.2021 05.02.2021
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de VM 

tranzac ionate, 
un. 
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al 

tranzac iilor, 
lei

Ponderea VM în 
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circula ie, %

1 SA ZUBRE TI MD14ZUBR1000 1 1 2058 2058,00 0,34
2 SA Moldovagaz MD14MOLG1004 100 1 124 12400,00 0,00
3 SA INTERPARES PRIM MD14ASIP1008 1 1 518 518,00 0,00
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1 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 1 8 1600,00 0,00
2 SA MUNCE TI-SERVICE MD14MSER1006 30 1 25330 759900,00 68,88
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un. 

Num rul total 
de VM 
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un. 

Volumul total 
al 
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1 SA TALIGAL MD14TALI1001 1 1 30 30,00 0,15
2 SA CMMM NR.1  MD14MOCN1006 10 1 674 6740,00 0,40
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1 SA EDIFICIU MD14EDIF1003 10 1 33 66,00 0,05
2 SA AUTORAPID MD14RAPI1009 10 1 217 1085,00 0,77
3 BC Moldindconbank SA MD14MICB1008 100 1 500 125000,00 0,01

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN
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1 SA F URARUL MD14RARU1001 19 3 36 684,00 0,18
2 SA ZUBRE TI MD14ZUBR1000 1 1 1439 1439,00 0,24

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF

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: Dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane care nu 

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: Vânzare-cump rare

pentru data de 01.02.2021 - 05.02.2021

Consiliul SOCIETĂŢII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI 
„MOLDCARGO” S.A., cu sediul mun. Chişinău, str. Vasile 

Alecsandri, nr. 97, informează cu privire la Hotărârea 
sa din 04.02.2021 cu privire la convocarea repetată a 

Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor pentru 
data de 23 februarie 2021, ora 11.00, cu prezenţa ac-
ţionarilor pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, 1 
(sediul „CIPTI” – Centrul de Instruire a Personalului 

pentru Transporturi Internaţionale), sala de conferinţe. Ora 
înregistrării participanţilor la Adunarea generală ordina-

ră anuală a acţionarilor – de la 09.30 până la 10.55.

ordIneA de zI:
Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă a Soci-1. 
etăţii pentru anul 2019.
Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societăţii pen-2. 
tru anul 2019.
Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea 3. 
Comisiei de Cenzori în anul 2019, avizul societăţii de audit 
referitor raportului financiar al Societăţii pentru anul 2019.
Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Con-4. 
siliului Societăţii pentru anul 2019.
Cu privire la aprobarea raportului de activitate al Comitetului 5. 
de audit pentru anul 2019.
Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019.6. 
Cu privire la aprobarea societăţii de audit pentru anul 2020 şi 7. 
stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Cu privire la informaţia prealabilă privind activitatea Societăţii 8. 
pentru anul 2020.
Cu privire la Strategia de activitate a Societăţii.9. 
Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor 10. 
Preşedintelui şi Secretarului Adunării, care vor semna pro-
cesul-verbal al Adunării generale anuale a acţionarilor S.A.R. 
MOLDCARGO S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea 
generală ordinară anuală a acţionarilor convocată repetat a fost 
întocmită la situaţia din 24 decembrie 2020 de către Depozitarul 
Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordin-
are anuale a acţionarilor, acţionarii se pot familiariza începând 
cu data de 12.02.2021, în zilele lucrătoare, de la ora 9.00 până 
la ora 13.00, pe adresa mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr. 
97, bir. 307.

pentrU pArtIcIpAre LA AdUnAreA generALă:
acţionarul – persoană fizică se va identifica cu buletinul de • 
identitate;
acţionarul – persoană juridică, reprezentat de administrator, • 
se va identifica cu buletinul de identitate al administratorului 
şi va prezenta copia autentificată a Extrasului din Registrul 
de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni;
reprezentantul acţionarului – persoană fizică se va identifica • 
cu buletinul de identitate şi va prezenta actul de reprezentare 

care atestă împuternicirile acordate (procura, mandat, con-
tract), perfectat în modul stabilit;
reprezentantul acţionarului – persoană juridică se va identifica • 
cu buletinul de identitate şi va prezenta actul de reprezentare 
care atestă împuternicirile acordate (procura, mandat, con-
tract), perfectat în modul stabilit, împreună cu Extrasul din Re-
gistrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni.

Acţionarii Societăţii care intenţionează să delege pentru par-
ticipare la Adunarea generală reprezentanţii săi, urmează să ţină 
cont de procedura de reprezentare a acţionarilor, stabilită la art. 
22 din Legea nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni, inclu-
siv cu referinţă la dreptul, sau după caz, obligaţia de a acorda 
instrucţiuni scrise privind exprimarea votului.

Informaţiile stabilite la art. 55 alin. (3) din Legea nr. 1134/ 1997 
privind societăţile pe acţiuni vor fi disponibile pe pagina web 
oficială a societăţii: www.moldcargo.md.

În conformitate cu prevederile hotărârilor Comisiei Naţionale 
Extraordinare de Sănătate Publică în scopul prevenirii şi com-
baterii răspândirii infecţiei cu coronavirus de tip nou (Covid-19) 
aducem la cunoştinţă că la adunarea din 23.02.2021 urmează să 
dispuneţi în mod obligatoriu de măşti de protecţie.

Reamintim că acţionarii care au vârsta de peste 63 ani urmează 
să se autosesizeze despre deciziile Comisiei Naţionale Extraor-
dinare de Sănătate Publică cu privire la aflarea în afara domicili-
ului şi în spaţiile publice.

Informaţii suplimentare la tel.: 022-23-37-23.
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