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S.A. “BTA-28”
Adunarea Generală a Acţionarilor S.A. 

“Baza de Transport Auto – 28” a avut loc 
în data de 22.10.2021 ora 13:00 min., 
pe adresa: or. Călăraşi, str. Alexandru 

cel Bun 238. La adunare au partici-
pat cinci acţionari cu un număr total 
de acţiuni cu drept de vot de 67 000 
unităţi din numărul total de 81 653 ce 
reprezintă 82,05% din totalul acţiunilor.

AdunAreA A hoTărâT:
Aprobarea raportului Consiliului Societă-• 
ţii pentru perioada de activitate a anului 
2019 şi 2020.
Aprobarea raportului directorului executiv.• 
Alegerea membrilor consiliului societăţii.• 

Pentru toate chestiunile de pe ordinea de zi 
s-a votat unanim.

Consiliul Societăţii S.A. 
“Baza de Transport Auto – 28”.

Intreprinderea Mixta 
“Ceba-vin” SA

Anunta convocarea Adunarii Generale 
Extraordinare a actionarilor, care va 

avea loc pe data de 24 noiembrie 2021 
la sediul societatii: raionul Cantemir, s. 
Ciobalaccia, R.M. Inregistrarea actio-
narilor 10.00. Inceputul adunarii 11.00.

ordineA de zi:
Aprobarea tranzactiei de proportii.1. 

Actionarii pot face cunostinta cu materialele 
ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordina-
re incepind cu data de 10 noiembrie 2021 pe 
adresa: r. Cantemir, s. Ciobalaccia, ” Ceba-vin” 
SA, intre orele 09.00-12.00, in zilele de lucru.

Pentru participare la Adunare, acţionarii vor 
avea asupra sa buletinul de identitate (paşapor-
tul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documen-
tul care atestă împuternicirile lor (procura per-
fectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

relatii la telefoanele: 0273 70-369

S.A. «Codrenii-Com».
În conformitate cu decizia Consi-
liului S.A. „Codrenii-Com” din 08 
noiembrie 2021 desfăşurată cu 

prezenţa 100% membri ai Consiliului 
a fost aprobată cu votul unanim:
Darea de seamă privind rezultatele emi-1. 
siunii suplimentare de acţiuni în valoare 
de 300 000 MDL în număr de 30 000 ac-
ţiuni cu calificarea emisiunii ca efectuată 
prin subscrierea a mai mult de 80% din 
numărul acţiunilor anunţate spre plasare 
prin emisiune închisă, ceea ce reprezintă 
o tranzacţie de proporţii în conformitate cu 
art. 81 lit. b) din Legea nr. 1134/ 1997 pri-
vind societăţile pe acţiuni.
Lista subscriitorilor la emisiunea suplimen-2. 
tară de acţiuni.

3.  Modificări la statutul societăţii în legătură 
cu emisiunea suplimentară de acţiuni.

SA “Drumul Viilor”
va aduce la cunostinta ca la 22 noiembrie 2021 la ora 18.00 în incin-

ta SA Drumul Viilor pe adresa: mun. Chisinau, str. Drumul Viilor, 43 va 
fi convocata Adunarea generala extraordinara repetata a acţionarilor. În-

registrarea participanţilor va avea loc de la 17.30 pina la 18.00.

ordineA de zi:
Cu privire la actiunile de tezaur.1. 

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale se poate lua cunostintă la adresa: mun. 
Chişinău, str. Drumul Viilor, 43, începînd cu 11.11.2021 intre orele 09.00-18.00 în zilele de lucru.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală extraordinara a fost perfectată de 
către regitratorul Grupa Financiara SA potrivit situatiei din 8 septembrie 2021.

Pentru participarea la Adunarea generala este necesar sa aveti buletinul de indentitate (pasaportul). 
In caz că nu aveţi posibilitate să participaţi personal, veţi delega reprezentantul Dvs, cu procura au-
tentificată conform legislaţiei.

S.A. “MAŞRUT”
Adunarea Generală a Acţionarilor S.A. 

“Maşrut” a avut loc în data de 22.10.2021 
ora 10:00 min., pe adresa: mun. Străşeni, 

str. Miron Costin, nr. 2. La adunare a 
participat un acţionar cu un număr total 
de acţiuni cu drept de vot de 374 689 

unităţi din numărul total de 381 907, ce 
reprezintă 98,11% din totalul acţiunilor.

AdunAreA A hoTărâT:
Aprobarea raportului Consiliului Societăţii • 
pentru perioada de activitate a anilor 2019 
şi 2020.
Aprobarea raportului directorului executiv.• 
Deschiderea filialei/sucursalei.• 
Aprobarea modificărilor în Statutul Asoci-• 
aţiei.
Alegerea membrilor consiliului societăţii.• 

Pentru toate chestiunile de pe ordinea de zi 
s-a votat unanim.

Consiliul Societăţii S.A. “Maşrut”.
Administrator  oleg Alexa

S.A. „Mina din Chişinău”
anunţă convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor pe data 
de 03.12.2021 la orele 10-00 în incinta sediului administrativ al S.A. „Mina 

din Chişinău” pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 90A.

ordineA de zi:
Aprobarea tarifelor provizorii şi condiţiile de implementare a traseului turistic;1. 
Aprobarea procedurii de comercializare a apei tehnice de la S.A. Mina din Chişinău,2. 
Aprobarea noului tip de activitate al S.A. Mina din Chişinău,3. 
Modificarea şi completarea documentelor de constituire.4. 

Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare 
în incinta sediului administrativ al S.A. “Mina din Chişinău” pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea 
Orheiului 90A. Începînd cu data de 10.11.2021 pînă la 03.12.2021 între orele 9.00-15.00.

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

Înregistrarea participanţilor va avea loc începînd cu ora 9-00.
informaţii la: tel.: (022)46-58-87, e-mail: mina_k@mail.ru
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1 SA „AUTOSERVICE” MD14AUTS1008 10 2 2 196 21 960,00 4,53
2 SA „CENTRUL TEHNIC CEADÎR-LUNGA” MD14CETH1009 20 7 718 10 770,00 0,54
3 SA „FLOARE-CARPET” MD14CARP1005 11 1 57 458 172 374,00 0,94
4 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 641 1 987 100,00 0,06

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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1 SA „CODRENII-COM” MD14DREN1002 10 1 255 2 550,00 3,25
2 SA „CLARITATE” MD14CLAR1009 1 1 44 44,00 0,02
3 SA „TRACOM” MD14TRAC1001 23 1 360 8 280,00 0,01
4 SA „TRACOM” MD14TRAC1001 23 1 150 3 450,00 0,00

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 01.11.2021 - 05.11.2021
Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Data
tranzac iei

Simbolul HV Emitentul
Hârtii de
valoare

Pre ul Volumul
Pre ul
nominal

Emisia
% din
emisie

Tipul transac iei

04.11.2021 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 600 178.00 106 800.00 100.00 1315442 0.05 Cumparare vinzare
05.11.2021 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 30 183.00 5 490.00 100.00 1315442 0.00 Cumparare vinzare

Statistica tranzactiilor înregistrate pe pia a reglementat în perioada 01.11.21 05.11.21
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unei valori 

mobiliare, lei

Data 
depunerii 

cererii

Data 
începerii 
licita iei

Termenul de 
valabilitate al 

cererii

1 S.A. "Totul pentru Menaj" 1004600032505 MD14MENA1000 23172 1,18 27 342,96 79,8979 10,00 21.10.2021 22.11.2021 26.11.2021
2 SA "INMACOMMETAL" 1003600015301 MD14COMM1007 56 1,78 99,68 0,0192 10,00 21.10.2021 22.11.2021 26.11.2021
3 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,52 245 694,96 6,2567 10,00 05.11.2021 06.12.2021 10.12.2021
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