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Еврейский Культурный Центр «КЕДЕМ» г. Кишинев,
предлагает торговым фирмам и производителям брендирован-

ной продукции направить в адрес Центра коммерческое пред-
ложение для выбора поставщика сувенирной промо продукции.
Наша организация приобретает оптом указанные изделия по оптимальному 

сочетанию цены и качества.
Для участия в конкурсе претендент должен располагать возможностью достав-

ки изделия в черте г. Кишинева.
Поступившие коммерческие предложения от заинтересованных органи-

заций будут рассмотрены 31 марта 2021 года.
Коммерческие предложения могут быть представлены до 18-00 29 марта 2021 

года, при этом в заявке должны быть указаны реквизиты фирмы (адрес, теле-
фон, контактное лицо).

Всю необходимую информацию о конкурсе вы можете получить 
по тел. +373 068550202; 022 509-665; l.mecin@kedem.md

022 509-655 (Администрация).

Stimaţi acţionari ai SA „STYLE DESIGN COMPANY”
Vă aducem la cunoştinţă că la data de 05 martie 2021 a avut loc Adunarea generală ex-
traordinară a acţionarilor „STYLE DESIGN COMPANY” S.A. IDNO 1018600040349, care 

a adoptat următoarele hotărâri aferente chestiunilor de pe ordinea de zi:
A înceta înainte de termen împuternicirile conducătorului organului executiv dlui Cumatrenco Iu-1. 
rie – Administrator al Societăţii „Style Design Company” S.A., începând cu data de 05.03.2021.
A desemna pe dl Buga Mihail (date cu caracter personal) în funcţia de Administrator al „Style 2. 
Design Company” S.A., pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 05.03.2024, cu stabilirea 
unui salariu lunar conform statelor de personal în vigoare ale „Style Design Company” S.A.

“MAPASAUTO” S.A.
aviz privind intenţia de a efectua oferta de preluare  

benevolă a acţiunilor mapasauto s.a.
CALLCENTER S.R.L., IDNO 1006600025668, sediu bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 182, of. 318, 

mun. Chişinău, cod poştal MD 2004, Republica Moldova (denumit în continuare Ofertant), îşi de-
clară intenţia de a efectua oferta de preluare benevolă a acţiunilor MAPASAUTO S.A.

Identificarea Emitentului: MAPASAUTO S.A., IDNO 1002600049235, sediu str. Columna, nr. 
170, mun. Chişinău, cod poştal MD 2004, Republica Moldova, capitalul social constituie 1828284 
lei, subscris şi vărsat în întregime, divizat într-un număr de 79490 de acţiuni ordinare nominative 
de clasa I, cod ISIN MD14MAPS1002, emise în formă nematerializată, fiecare acţiune având va-
loarea nominală de 23 lei.

Numărul de acţiuni emise de Emitent care sunt deţinute de Ofertant şi persoanele cu care 
acesta acţionează în mod concertat:

Ofertantul deţine 65410 de acţiuni ceea ce reprezintă o participaţie de 82,29% din totalul acţiuni-
lor cu drept de vot emise de Emitent.

Persoanele cu care Ofertantul acţionează în mod concertat nu deţin acţiuni emise de Emitent.
Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei, preţul: Ofertantul intenţionează să achi-

ziţioneze prin această Ofertă 14080 de acţiuni ordinare nominative de clasa I ale Emitentului, cod 
ISIN MD14MAPS1002, reprezentând 17,71% din totalul acţiunilor de clasa respectivă la un preţ de 
17 lei per acţiune.

Perioada de derulare a Ofertei: Oferta va fi valabilă pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) zile 
calendaristice, cu începere din data la care avizul de ofertă a fost publicat.

Identificarea Intermediarului Ofertei: S.C. BROKER M-D S.A. cu sediul str. Vasile Alecsandri, 
nr. 143, mun. Chişinău, cod poştal MD2012, telefon/fax 022 81 51 80, email: broker.md.sa@gmail.
com, numărul de identificare de stat şi codul fiscal 1008600020564, titulară a Licenţei seria CNPF 
nr. 000815 eliberată în data de 15.03.2015.
ofertant  callcenter s.r.l.
intermediar  s.c. BroKer m-d s.a.
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1 SA VOLAN-AUTOTRANS MD14VOLA1009 10 1 210 2 100,00 0,01
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1 SA TOPAZ MD14TOPA1009 24 1 317 7 608,00 0,00
2 SA DRUMURI-B L I MD14DRMB1006 10 2 315 3 150,00 0,01
3 SA Baza de transport auto nr.9 Dondu eni MD14DONU1005 10 1 9 500 9 500,00 2,88
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1 „VICTORIA - UM” SA MD14ICTO1006 10 30 1 537 68 288,91 6,80
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1 BC „MOLDINDCONBANK” SA MD14MICB1008 100 1 864 86 400,00 0,01

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit în condi iile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea i deetatizarea propriet ii publice

Tipul tranzac iei: Retragerea obligatorie în condi iile art.30 din Legea privind pia a de capital

pentru data de 09.03.2021 - 12.03.2021
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