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S.A. „Mina din Chişinău”
anunţă convocarea Adunării Generale 

exraordinare repetate a acţionarilor 
pe data de 22.10.2021 la orele 11-00 
în incinta sediului administrativ al SA 
„Mina din Chişinău” pe adresa: mun. 
Chişinău, str. Calea Orheiului 90A.

Ordinea de zi:
Aprobarea planului de activitate al Socie-1. 
tăţii pentru anul 2021- 2022, raportor – ad-
ministratorul Societăţii Lungu Sergiu.
Alegerea comisiei de cenzori.2. 

Acţionarii se pot familiariza cu materialele 
pentru ordinea de zi a Adunării Generale ex-
traordinare în incinta sediului administrativ al 
S.A. ”Mina din Chişinău” pe adresa: mun. Chi-
şinău, str. Calea Orheiului 90A. Începînd cu 
data de 27.09.2021 pînă la 22.10.2021 între 
orele 9.00-15.00.

Participanţii la adunare prezintă buletinele 
de identitate, iar reprezentanţii lor, procură au-
tentificată conform legislaţiei în vigoare.

Înregistrarea participanţilor va avea loc înce-
pînd cu ora 10-00.

Informaţii la tel.: (022)46-58-87, 
e-mail: mina_k@mail.ru

“SERVISTRANSEXPRES” S.A.
Se aduce la cunoştinţa acţionarilor, că 

prin decizia directorului societăţii se 
convoacă adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor “SERVISTRANSEX-

PRES” S.A., care va fi ţinută cu prezenţa 
acţionarilor la data 05.11.2021 pe adresa: 
mun. Bălţi, str. Kiev, 122 cu începere la 

ora 11 şi 15 min. Înregistrarea participan-
ţilor la adunare de la ora 10 pînă la ora 11.

OrdInea de zI a adunărII:
1)  Înstrăinarea acţiunilor de tezaur ale socie-

tăţii.
2)  Aprobarea modificărilor şi completărilor la 

documentele ce ţin de reorganizarea soci-
etăţii.

3)  Aprobarea rezultatelor reorganizării.
4)  Acordarea împuternicirilor.

Lista acţionarilor cu drept de participare la 
adunare a fost întocmită la data 01.10.2021.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele 
privind ordinea de zi a adunării pe adresa 
mun. Bălţi str. Kiev 122, începând cu data 
25.10.2021 în zilele lucrătoare de la ora 10.00 
pînă la ora 16.00.

Pentru înregistrare la adunare acţionarii vor 
prezenta buletinul de identitate, iar reprezen-
tanţii adăugător la aceasta vor prezenta şi 
procura autentificată în modul prevăzut de 
legislaţia în vigoare, precum şi instrucţiunile 
privind efectuarea votului.

Consiliul 
„TERMOELECTRICA” S.A.

anunţă convocarea Adunării generale 
extraordinare a acţionarilor pentru 
data de 04.11.2021 cu prezenţa 

acestora, pe adresa: mun. Chişinău, 
str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregis-
trarea acţionarilor – 14:30-15:00. 
Începutul Adunării – ora 15:00,

cu următOarea OrdIne de zI:
1.  Cu privire la încetarea înainte de termen a 

împuternicirilor membrilor Consiliului soci-
etăţii şi ai Comisiei de cenzori.

2.  Cu privire la alegerea membrilor consiliului 
şi ai comisiei de cenzori şi stabilirea cuan-
tumului remunerării muncii acestora.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele 
pentru ordinea de zi a Adunării în zilele de lu-
cru, începînd cu 25.10.2021, între orele 7.30 şi 
16.00 în incinta sediului societăţii: mun. Chişi-
nău, tr. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera.

La înregistrare, acţionarii vor prezenta bule-
tinul de identitate, iar reprezentanţii acestora 

– şi procura perfectată în conformitate cu pre-
vederile legislaţiei.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe 
la Adunarea generală extraordinară a acţio-
narilor va fi întocmită la data de 07.10.2021. 
Adresa paginii web a societăţii: www.termo-
electrica.md.

Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.
anunţă despre convocarea şi petre-
cerea Adunării Generale ordinare 

anuale a acţionarilor la 11 octombrie 
2021, ora. 12.00 pe adresa: mun. 

Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 31

cu următOarea OrdIne de zI.
Crearea Comitetului de Audit în cadrul Î.M. • 
C.I.A. „TRANSELIT” S.A.

А.О. “CREDO-CARTEA”
Объявление о решениях при-
нятых 22/09/2021 на общем 

собрании акционеров
22/09/2021 остоялось очередное годо-
вое очное повторно созванное общее 

собрание акционеров А.О. “CREDO-
CARTEA”, на котором присутствова-
ли 4 лица (3 акционера и 1 представи-
тель), представляющие 11973 акций 
с правом голоса – 82,328% от общего 
количества 14543 простых именных 
акций с правом голоса находящихся 
в обращении (39 казначейских акций 

не предоставляют права голоса).

ПОвестка дня сОбрания:
Отчёт о финансово-экономической дея-1. 
тельности общества в 2020 году.
Рассмотрение годового финансового 2. 
отчёта общества (Финансовые Ситуа-
ции) за 2020 год.
Приоритетные направления деятельно-3. 
сти общества на 2021 год.
Утверждение отчёта о деятельности со-4. 
вета общества в 2020 году.
Утверждение отчёта о деятельности ре-5. 
визионной комиссии в 2020 году.
О покрытии убытков общества нако-6. 
пленный в 2020 году и в предшествую-
щие годы.
Установление нормативов распределе-7. 
ния чистой прибыли на 2021 год.
Утверждение устава общества в новой 8. 
редакции.
Об увеличении уставного капитала.9. 
Предоставление полномочий.10. 

Ни по одному из вопросов повестки дня 
не было принято решений, поскольку пред-
ставитель акционера Александра Вершко-
ва (Леонид Соломка) проголосовал против 
утверждения всех решений по повестке дня 
собрания поставленных на голосование 
6333 голосами (52,89% от голосов пред-
ставленных на собрании, 43,43% от общего 
количества акций с правом голоса находя-
щихся в обращении).

Stimate acţionar al “FABRICA 
DE UNT DIN TARACLIA” S.A.!
În aviz publicat în ediţie din 15.09.2021a. 

data adunări este incorectă.

Se va cItI cOrect:
«se anunţă convocarea adunării generale 

anuale a acţionărilor, cu prezenţa acţionărilor, 
pentru data de 15.10.2021 a. pe adresa or. Ta-
raclia, str. Voczalinaia, 87/1».

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului IDNO al 

emitentului ISIN

Num rul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, unit i

Pre ul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea total  
a pachetului, lei

Pondere 
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volumul 
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unei valori 

mobiliare, lei

Data 
depunerii 

cererii

Data 
începerii 
licita iei

Termenul de 
valabilitate 
al cererii

1 S.A. „Micul Prin ” 1003605011560 MD14MIPR1005 13700 19,53 267 561,00 33,29 8,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
2 S.A. „Curcubeul Prim verii” 1007603002803 MD14CURC1006 2480 5,47 13 565,60 14,1 7,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
3 S.A. „Luceaf rul - Drochia”  1003607011737 MD14LUCE1000 303 5,47 1 657,41 0,36 4,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
4 S.A. „Metalistul” 1003602025443 MD14METL1001 1240 3,15 3 906,00 0,68 1,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
5 S.A. „Libr ria-Basarabeasca” 1004605000363 MD14LBAS1009 2063 15,32 31 605,16 14,80 5,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
6 S.A. „Magazinul Livada  Aurie” 1004600032240 MD14VIDA1003 4329 3,53 15 281,37 79,79 10,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
7 S.A. „F ura ” 1003603007431 MD14URAS1000 155 14,24 2 207,20 0,34 10,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
8 S.A. „Montaj” 1003611150806 MD14MONJ1009 63 37,84 2 383,92 0,62 10,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
9 SA "Micul Prin " 1003605011560 MD14MIPR1005 1147 22,27 25 543,69 2,7900 8,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021

10 SA "Micul Prin " 1003605011560 MD14MIPR1005 3016 19,53 58 902,48 7,33 8,00 08.09.2021 11.10.2021 15.10.2021
11 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,80 272 994,40 6,2567 10,00 17.09.2021 18.10.2021 22.10.2021

Nr. 
d/o  Denumirea emitentului IDNO al 

emitentului ISIN

Num rul 
valorilor 

mobiliare în 
pachet, unit i

Pre ul 
pentru o 

unitate, lei

Valoarea total  
a pachetului, lei

Pondere 
din 

volumul 
emisiei,%

Valoarea 
nominal  a 
unei valori 

mobiliare, lei

Data 
depunerii 

cererii

Data 
începerii 
licita iei

Termenul de 
valabilitate 
al cererii

1 BC"ENERGBANK"SA 1003600008150 MD14ENER1001 199519 222,80 44 452 833,20 9,9760 50,00 20.07.2021 05.10.2021 18.10.2021
2 SA "MOLDASIG" 1002600053315 MD14MOSI1005 61200 296,75 18 161 100,00 10,2000 100,00 20.08.2021 21.10.2021 03.11.2021

*-Art.521 al Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor.

PLANUL DE NEGOCIERI IN CADRUL MTF
sesiunea din 06 Octombrie 2021

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 06 Octombrie 2021
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a unei valori 
mobiliare, lei 

Num rul de 
tranzac ii 

înregistrate, un. 

Num rul total de 
VM tranzac-

ionate, un. 

Volumul total 
al tranz-

ac iilor, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %

1 SA „EDIFICIU” MD14EDIF1003 10 1 32 96,00 0,05
2 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 32 102 400,00 0,00
3 SA „HIDROPOMPA” MD14HIDR1006 10 1 12 226 252 485,24 1,10
4 SA „HIDROPOMPA” MD24HIDR1004 50 1 14 15 984,26 1,01
5 SA „SUPRATEN” MD14RATE1009 14 1 26 5 200,00 0,00
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1 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 1 304 304,00 0,00
2 SA „MAURITUS” MD14MAUR1006 10 1 6 529 65 290,00 67,00
3 SA „MOLDOVAGAZ” MD14MOLG1004 100 1 27 2 700,00 0,00
4 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 2 1 104 1 104,00 0,00
5 SA „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” MD14VEST1003 25 1 7 175,00 0,00
6 SA „FARMACO” MD14FARM1005 37 1 3 111,00 0,00
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1 SA „MAGNOLIA SERVCOM” MD14MAGN1008 10 1 145 1 450,00 0,05
2 SA „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” MD14VEST1003 25 1 248 6 200,00 0,01
3 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 1 1 104 1 104,00 0,00

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 27.09.2021 - 01.10.2021

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
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