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SA “Вaza de transport auto-17” 
din or. Rîşcani 

aduce la cunoştinţa acţionarilor că 
consiliul societăţii a luat hotărîrea cu 

privire la petrecerea adunării generale 
ordinare anuale a acţionarilor care va fi 

petrecută cu prezenţa acţionarilor la data 
de 12.08.2021 pe adresa or. Rîşcani, str. 

Ion Neculce, 2/A. Înregistrarea partici-
panţilor la adunare de la ora 10 pînă la 

ora 11. Începutul adunării ora 11:00.

Ordinea de zi a adunării:
Examinarea dării de seamă a Directorului 1. 
privind rezultatele activităţii societăţii în 
anul 2020.
Examinarea dării de seamă financiare a 2. 
societăţii pentru anul 2020.
Direcţiile prioritare de activitate a societăţii 3. 
pentru anul 2021.
Examinarea dării de seamă a Consiliului 4. 
Societăţii despre rezultatele activităţii în 
anul 2020.
Examinarea dării de seamă a Comisiei 5. 
de Cenzori despre rezultatele activităţii în 
anul 2020.
Repartizarea profitului net al societăţii pen-6. 
tru anul 2020 şi aprobarea normativelor de 
repartizare a profitului net pe anul 2021.
Aprobarea statutului societăţii în redacţie 7. 
nouă.
Acordarea împuternicirilor.8. 

Lista acţionarilor cu drept de participare la 
adunarea generală a fost întocmită potrivit si-
tuaţiei din 12.07.2021.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adu-
nării acţionării vor face cunoştinţă în zilele de 
lucru, începînd cu 02.08.2021 de la ora 10:00 
pînă la 15:00 la sediul societăţii pe adresa: or. 
Rîşcani, str. Ion Neculce, 2/A.

Pentru participare la adunare acţionarii vor 
prezenta la înregistrare buletinul de identitate, 
iar reprezentanţii adăugător la aceasta – pro-
cura/mandat, precum şi instrucţiunile cu privire 
la efectuarea votului la adunare date de acţi-
onar reprezentantului său, întocmite în modul 
stabilit de legislaţie.

Catre actionarii 
I.M. “Ceba-vin” S.A.

Deciziile luate la Adunarea Generala  
a actionarilor din 02.07.2021.  

La adunare au participat 4 actionari cu 
totalul de 227289 actiuni ce constituie 

59.3% de actiuni cu drept de vot.

S-a hOtarit:
De aprobat darea de seama a Consiliului 1. 
de observatori al Societatii pe anul 2020
De aprobat raportul financiar al Societati 2. 
pe anul 2020.
Aprobarea raportului organizatiei de audit 3. 
pe anul 2020.
Aprobarea statutului in redactie noua.4. 
Aprobarea organizatiei de audit pe anul 20215. 
De intarit Consiliul Societatii din 5 persoane:6. 
Ciobanu Vladimir• 
Curosu Gheorghe• 
Strijov Iurie• 
Nedascovscaia nadejda• 
Munteanu Sergiu• 

 Rezerva consiliului de observatorii 2 per-
soane
Manolenco Alexandru• 
Petreanu Elena• 

 Comisia de cenzori:
Bulgar Maria• 
Capatina Galina• 
Turcanu Ana• 
Procesul verbal al adunarii generale sa fie 7. 
autentificat de comisia de cenzori.
Director General• 
Turcanu Valeriu• 

АО «Электромонтаж-Норд»
Очередным общим собранием 

акционеров АО «Электромонтаж-
Норд» протокол №1 от 25.06.2021 

года принято решение:

РЕШИЛИ:
1.  Уставный капитал Общества привести в 

соответствие с Положениями ст. 40 За-
кона об акционерных обществах №1134/ 
1997 закона №18 от 20.02.2020 года

 Уставный капитал Общества должен 
составлять не менее 600.000 лей, ко-
торый будет пополнен за счет раннее 
созданного резерва.

 Внести изменения по данному вопросу 
в Устав Общества, зарегистрировать в 
Регистрационной палате м. Бэлць.

S.C. “Gara Nord” S.A.
Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor S.C. “Gara Nord” S.A., con-

vocată prin hotărârea Consiliului Societăţii, s-a ţinut la 09 iulie 2021, cu prezenţa 
acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, str. Varlaam, 58, cu începutul la orele 14:00. 
La Adunarea generală ordinară a acţionarilor au participat acţionari şi reprezentaţi 

ai acţionarilor, care reprezintă 1850 acţiuni cu drept de vot, ce constituie 92,5% 
din numărul total al acţiunilor cu drept de vot ale Societăţii, aflate în circulaţie.

au FOSt Luate urMătOareLe hOtărÂri reFeritOr La Ordinea de zi a adunării:
S-a examinat raportul financiar anual pentru anul 2020;• 

 (Pentru-1850, împotrivă-0).
S-a aprobat darea de seamă a Consiliului S.C. “Gara Nord” S.A. pentru anul 2020;• 

 (Pentru-1850, împotrivă-0).
S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020;• 

 (Pentru-1850, împotrivă-0).
S-a aprobat raportul Societăţii de audit SRL “Audit Data”, pentru anul 2020;• 

 (Pentru-1850, împotrivă-0).
S-a confirmat societatea de audit “Audit Complex” S.R.L. în calitate de auditor independent • 
pentru anul 2020 şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor “Audit Complex” S.R.L. în mărime 
de 36000,00 lei, inclusiv TVA.

 (Pentru-1850, împotrivă-0).
1) S-a aprobat ordinea repartizării profitului net obţinut de Societate în anul 2020 şi anume:• 

 - Fondul de dezvoltare a întreprinderii – 100%;
 - Plata dividendelor acţionarilor – 0,00%;
 - Plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori – 0,00% (fără plată);
 - Fondul de rezervă până la – 0,00%.
 (Pentru-1850, împotrivă-0).
 2) S-a aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021:
 - Fondul de dezvoltare a întreprinderii – 100%;
 - Plata dividendelor acţionarilor – 0,00%;
 - Plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori – 0,00% (fără plată);
 - Fondul de rezervă până la – 0,00%.
 (Pentru-1850, împotrivă-0).

S-a aprobat împuternicirea membrilor comisiei de cenzori să autentifice semnăturile Preşe-• 
dintelui şi secretarului Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor pe Procesul-verbal al 
Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor. ”

 (Pentru-1850, împotrivă-0).

CA „General Asigurări” SA
La data de 02.07.2021, în cadrul CA„General Asigurări” SA, mun. Chi-

şinău, str. Puskin, nr. 47/5, s-a ţinut Adunarea Generală Ordina-
ră Anuală a acţionarilor Societăţii, cu cvorumul de 100,00%.

În cadruL adunării au FOSt adOptate urMătOareLe hOtărÂri:
1)  S-a luat act de darea de seamă financiară a Societăţii pentru anul 2020 şi a fost recunoscută 

activitatea acesteia drept bună;
2)  S-a luat act de informaţia organizaţiei de audit a „Moldauditing” SRL, pentru anul 2020.;
3)  S-a aprobat darea de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020;
4)  A fost aprobată Darea de seamă a Comisiei de cenzori („Audit-Concret” S.A.) a Societăţii pen-

tru anul 2020 şi a informa Consiliul despre eventualele recomandări ale Comisiei de Cenzori.;
5)  S-a aprobat Raportul de activitate a Comitetului de Audit al Societăţii pentru anul 2020.
6)  S-a hotărât repartizarea profitul net profitul net pentru anul 2020 în mărime de 8.971.406,00 

(opt milioane nouă sute şaptezeci şi unu mii patru sute şase, 00) lei pentru suplinirea capitalu-
lui de rezervă a Societăţi, a cărei mărime este de 10% din capitalul social de 67.500.000,00 lei, 
iar restul mijloacelor financiare urmează a fi utilizate pentru dezvoltarea Societăţii;

7)  S-a hotărât utilizarea profitului net pe 2021 (preconizat) 100% pentru dezvoltarea acesteia prin 
aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2021.
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1 SA „GARANT-AUTO” MD14GARN1003 7 7 903 6 321,00 1,11
2 SA „AGROSERVICE DIN UNGHENI” MD14AGUN1008 5 5 1 481 4 443,00 0,69
3 SA „AGROSERVICE DIN UNGHENI” MD14AGUN1008 5 6 1 473 4 419,00 0,69
4 SA „BTA-14” MD14BAZA1003 15 4 2 840 42 600,00 3,99
5 SA „ARTIMA” MD14ARTI1005 4 1 1 941 3 882,00 0,11
6 SA „TIREX-PETROL” MD14TIRP1008 6 15 5 290 31 740,00 0,03
7 SA „AGROSERVICE DIN UNGHENI” MD14AGUN1008 5 3 808 2 424,00 0,38
8 SA „FRANZELU A” MD14FRAN1004 20 1 1 566 31 320,00 0,09
9 SA „ROMANI A” MD14ROMA1004 10 2 40 000 20 000,00 32,97

10 SA „JLC” MD14JLCI1001 56 2 16 896,00 0,00
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1 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 1 896 896,00 0,00
2 BC „MOLDINDCONBANK” SA MD14MICB1008 100 1 9 900,00 0,00
3 SA „ESTATE GROUP” MD14ESRO1004 4 1 64 256,00 0,00
4 SA „DAAC HERMES GRUP” ND14MARS1000 1 1 416 416,00 0,00
5 SA „CTC ALFA” MD14ALFA1005 15 1 1 15,00 0,00
6 BC „MOLDINDCONBANK” SA MD14MICB1008 100 3 3 429 342 900,00 0,06
7 BC „BANCA DE ECONOMII” SA MD14BECM1002 5 3 800 4 000,00 0,00
8 SA „CENTRUL TEHNIC CEADÎR-LUNGA” MD14CETH1009 20 3 47 940,00 0,04
9 SA „ALFA-NISTRU” MD14ALNI1007 10 1 51 510,00 0,03
10 SA „PROMSTROI-GRUP” MD14SOGU1007 10 1 733 7 330,00 0,05
11 ÎM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA MD14VEST1003 25 3 55 1 375,00 0,00
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1 SA „CEREALE-CAHUL” MD14CECA1005 10 1 835 277 8 352 770,00 87,27
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1 ÎM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA MD14VEST1003 25 3 35 875,00 0,00
2 BC „MOLDINDCONBANK” SA MD14MICB1008 100 2 2 585 258 500,00 0,05
3 BC „MOLDINDCONBANK” SA MD14MICB1008 100 1 4 000 400 000,00 0,08
4 BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP” SA MD14MBIS1000 10 1 1 654 16 540,00 0,01
5 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 25 5 000,00 0,00
6 SA „INTRA GROUP” MD14INGR1005 1 1 384 384,00 0,00

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

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 05.07.2021 - 09.07.2021
Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Transmiterea valorilor mobiliare în calitate de active ca rezultat al reorganiz rii emitentului

27 (901), 14 июля 2021 г.


