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Акционерное Общество 
«СКОП» г. Чадыр-Лунга

Извещает Вас, что 24 марта 2022 года состоит-
ся Внеочередное собрание акционеров, согласно 

решению Совета общества АО «СКОП» №2 
от 18 февраля 2022 года, по адресу: г. Чадыр-
Лунга, Ул. Ленина, 156. Начало регистрации: 

10-00 часов. Начало собрания: 11-00 часов

Повестка дня:
Предоставление в залог ВС “Moldova-Agroindbank” S.A. 1. 
недвижимого имущества принадлежащего АО «СКОП» на 
праве собственности находящегося по адресу г. Чадыр-
Лунга, ул. Ленина 156, в качестве обеспечения кредитов 
SRL “AXERVAT”.

Список акционеров с правом участия в собрании состав-
лен независимым регистром по состоянию на 23 февраля 
2022 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами повестки 
дня годового общего собрания акционеров с 28 февраля 
2022 г. в рабочие дни с 9-00 до 15-00 в бухгалтерии г. Чадыр-
Лунга АО «СКОП», ул. Ленина, 156.

Для участия в собрании при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а при невозможности личного участия в 
собрании направить своего представителя с доверенностью, 
заверенной согласно действующему законодательству.

совет ао «скоП»
телефон для справки: 2-34-20

Compania “Moldagroconstrucţia” S.A.
în baza hotărîrii Consiliului Societăţii din 18.02.2022 

anunţă convocarea Adunării generale ordinare anuale 
a acţionarilor la 25 martie 2022, ora 11:00. Înregis-
trarea de la ora 9-00 pînă la 10-45. Locul petrecerii 

adunări: str. Mt. Varlaam, 65, mun. Chişinău.

Ordinea de zi a adunării acţiOnarilOr:
1.  Darea de seamă anuală a Organului executiv privind rezulta-

tele activittăţii economico-financiare a Societăţii în anul 2021.
2.  Darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii.
3.  Darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori.
4.  Aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societăţii 

pentru a. 2022.
5.  Cu privire la repartizarea profitului anului 2021.
6.  Alegerea Preşedintelui Companiei „Moldagroconstrucţia” S.A.
7.  Cu privire la lichidarea filialelor Companiei “Moldagroconste-

rucţia” SA, activitatea cărora este încetată şi excluderea lor 
din Structura Societăţii.

8.  Aprobarea Statutului Societăţii în redacţie nouă.

Adunarea generală va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor.
Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la adunarea ge-

nerală va fi întocmită conform situaţiei din 22 februarie 2022 de 
către Societatea de registru “GRUPA FINANCIARĂ” S.A.

Acţionarii să se prezinte cu documentul, care certifică identita-
tea, în caz că acţionarii nu au posibilitate să participe la adunare 
personal, pot delega reprezentantul cu procură, autentificată con-
form legislaţiei. Persoanele juridice prezintă Extrasul din Registrul 
de Stat al Persoanelor juridice, eliberat recent (a. 2021-2022).

Cu materialele ordinii de zi a adunării generale acţionarii vor 
putea familiariza începînd cu 15 martie 2022 pe adresa: m. Chi-
şinău, str. Mt. Varlaam, 65, bir. 244, de la 10-00 pînă la 16-00 în 
zilele lucrătoare.

consiliul Societăţii

“AUTOSERVICE” S.A.
cOmunicat infOrmativ

Hotărîrile şedinţei Consiliului Soci-
etăţii “AUTOSERVICE” S.A. ţinută 
cu prezenţa membrilor consiliului 

la 21.02.2022 pe adresa: str. Calea 
Ieşilor, 10, or. Chişinău, 5 membri 

prezenţi-cvorum 100%. Reeşind de 
aceea că plasarea de către socie-
tate a acţiunilor cu drept de vot din 
emisiunea suplimentara constituie 
o tranzacţie de proporţii, se aprobă 

publicarea hotărîrilor Consiliu-
lui Societăţii “AUTOSERVICE” 

S.A. ce ţin de aceasta tranzacţie, 
conform legislaţiei în vigoare.

la şedinţa cOnSiliului  
S-a hOtărît:

1.  Cu privire la aprobarea listei definitive 
a subscriitorilor la valorile mobiliare 
plasate conform deciziei societăţii.

1.1 A lua act de cunoştinţă cu contractul 
de subscriere semnat între societate 
şi unicul subscriitor (DAAC HERMES 
S.A., care s-a subscris la 92 000 ac-
ţiini şi a achitat 920000 lei, ceea ce 
constituie peste 25% din toate acţiu-
nile cu drept de vot plasate anterior) 
la valorile mobiliare din emisiunea 
suplimentară.

1.2 A lua act de cunoştinţă de informaţia 
prezentată de contabil-şef privind 
achitarea valorilor mobiliare subscri-
se – actul de verificare.

1.3 A aproba lista definitivă a subscriito-
rilor la valorile mobiliare plasate con-
form deciziei societăţii.

2.  Cu privire la aprobarea Dării de seamă 
privind rezultatele emisiunii valorilor 
mobiliare

2.1 A aproba Darea de seamă privind re-
zultatele emisiunii valorilor mobiliare.

3.  Cu privire la înregistrarea valorilor mo-
biliare din emisiunea suplimentară în 
Registrul de Stat al valorilor mobiliare.

3.1 A împuternici pe dl Caldare Anatolie 
să asigure perfectarea şi prezentarea 
tuturor documentelor necesare pen-
tru înregistrarea la CNPF, ASP, Soci-
etatea de registru „Registrator Centru” 
S.A. a totalurilor emisiunii suplimenta-
re de acţiuni ale Societăţii în termenul 
stabilit de legislaţie.

4.  Cu privire la introducerea modificări-
lor la Statutul societăţii.

4.1 După înregistrarea la Comisia Naţio-
nală a dării de seamă privind rezulta-
tele emisiunii suplimentare de acţiuni 
a împuternici dl Caldare Anatolie să 
asigure executarea tuturor acţiunilor 
necesare legate de înregistrarea în 
cadrul Agenţiei Servicii Publice a Sta-
tutul Societăţii în redacţia nouă inlusiv 
modificarea Capitalului Social al So-
cietăţii după cum urmează:

 “Capitalul social al Societăţii consti-
tuie 1404410 (un milion patru sute 
patru mii patru sute zece) lei şi este 
totalmente împărţit în 140441 (una 
sută patruzeci mii patru sute patru-
zeci şi una) acţiuni ordinare nomi-
native cu valoarea nominală de 10 
(zece) lei fiecare de clasa I cu drept 
de vot, dreptul de a primi o cotă parte 
din dividende şi o parte din bunurile 
Societăţii în cazul lichidării acesteia”.

4.2 În vederea executării hotărîrii indicate 
la p.4.1. a investi dl Caldare Anatolie 
cu dreptul de a semna, prezenta şi 
recepţiona din numele Societăţii la 
Agenţia Servicii Publice a RM docu-
mentele necesare.

Cu respect,
director adjunct caraman Svetlana

Societatea de investiţii  
cB “daac invest” Sa

md 2069, moldova, chişinău,  
str. calea ieşilor, 10, tel.: 74-15-72,  

c.f.: 1003600091448

Stimaţi acţionari ai SA 
„MANVIN”

În conformitate cu decizia 
Consiliului Societăţii din 

06.01.2022, se convoacă 
Adunărea generală extraor-
dinară a acţionarilor, care 

se va ţine cu prezenţa 
acestora la 11 martie 2022 
ora 09:00, pe adresa: r-l 

Orhei, s. Mana. Înregistrarea 
acţionarilor: 08:30 – 09:00

Ordinea de zi a adunării:
Aprobarea unor tranzacţii cu 1. 
conflict de interese.
Cu privire la autentificarea 2. 
procesului-verbal al adunării 
generale extraordinare a acţi-
onarilor.

Lista acţionarilor, care au drept 
să participe la adunarea generală 
extraordinară va fi întocmită de 
Registratorul independent “Gru-
pa Financiară” SA la situaţia de 
22.02.2022. Forma adunării – cu 
prezenţa acţionarilor.

Pentru înregistrarea acţionari-
lor la adunare este necesar de 
prezentat buletinul de identitate, 
iar reprezentanţii acţionarilor vor 
prezenta procura autentificată în 
modul stabilit de legislaţie.

Cu materialele pentru ordinea de 
zi puteţi face cunoştinţă în perioada 
01.03.2022-11.03.2022, în interva-
lul de timp 09-00 şi 12-00, la sediul 
societăţii: r-nul Orhei, s. Mana, în 
zilele de lucru. Tel.: 069566399. 
Comisia de înregistrare va fi în 
persoana Dlui Ciobanu S.

Întreprinderea de Stat INCP „Urbanproiect”
invitaţie de ParticiPare  

la concursul de selectare a companiei de audit care va efectua  
auditul situaţiilor financiare pentru anii 2018-2020.

Autoritatea contractantă: Întreprinderea de Stat INCP „Urbanproiect”
Obiectul Concursului: Servicii de audit a raportului financiar pentru anii 2018-2020.
Oferta va fi elaborată conform structurii şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

875/2015.
Evaluarea şi selectarea ofertei câştigătoare va fi efectuată de către Consiliul de 

Administraţie al INCP „Urbanproiect”
Termenul de livrare a raportului de audit 29.04.2022
Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit (SNA).
Termenul de livrare a ofertei: 04.03.2022.
Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine la sediul întreprinderii la te-

lefon 022/24-21-64, Elena Iurcenco (contabil-şef) sau e-mail urbanproiect01@mail.ru
Prezentarea ofertelor şi a documentaţiei aferente companiilor interesate se pot ex-

pedia prin email urbanproiect01@mail.ru sau la sediul companiei mun. Chişinău, str. 
Independenţei 6/1 pînă pe data de 04.03.2022.

In atenţia acţionarilor 
“Termoenergomontaj” S.A.

aviz de convocare a adunării 
Generale extraordinare a acţionarilor
“Termoenergomontaj” S.A., Vă aduce 

la cunoştinţă că la 18.02.2022, de 
către Consiliul Societăţii, a fost ho-

tărîtă convocarea adunarii generale 
extraordinare a acţionarilor, care va 
avea loc la 10.03.2022, la ora 11.00, 
în incinta societăţii pe adresa: MD-

2032, str. Sarmizegetusa, 94/2, mun. 
Chişinău, Republica Moldova.

Ordinea de zi a adunării Generale 
extraOrdinare a acţiOnarilOr:

Cu privire la majorarea capitalului social 1. 
prin emisie suplimentară de acţiuni;
Cu privire la întroducerea modificărilor şi 2. 
completărilor la Statutul Societăţii;
Cu privire la împuterniciri;3. 
Cu privire la autentificarea procesului 4. 
verbal al adunării generale extraordinare 
a acţionarilor.

Adunarea va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor 
la orele 11.00, în incinta societăţii pe adresa: 
MD-2032, str. Sarmizegetusa, 94/2, mun. 
Chişinău, Republica Moldova.

Lista acţionarilor care au dreptul să partic-
ipe la adunarea generală extraordinară este 
perfectată la data 22.02.2022.

Înregistrarea participanţilor va începe la orele 
10.00 şi pînă la orele 10.55, pe adresa MD-
2032, str. Sarmizegetusa, 94/2, mun. Chişinău, 
Republica Moldova.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele 
ordinei de zi, începînd cu 25.02.2022 de la 
orele 10.00 pînă 15.00 la sediul Societatii pe 
adresa: MD-2032, str. Sarmizegetusa, 94/2, 
mun. Chişinău, Republica Moldova.

Acţionarii trebuie să aibă buletinul de iden-
titate, iar reprezentanţii procură perfectată în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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

Pre ul per 
ac iune, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %
1 SA „EDICIU” MD14EDIF1003 10 2 198 1 980,00 10,00 0,31
2 SA „ICAM” MD14CIMA1009 5 2 787 3 148,00 4,00 0,02
3 SA „TIPOGRAFIA-BRICENI” MD14TIPB1006 10 2 3 313 33 130,00 10,00 40,49
4 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 2 48 190 500,00 3 968,75 0,00
5 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 34 136 000,00 4 000,00 0,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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

Pre ul per 
ac iune, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %
1 SA „CALCAR” MD14CALC1006 50 3 15 750,00 50,00 0,05
2 SA „COMCON VICTORIA” MD14COMC1009 33 2 77 2 541,00 33,00 0,04
3 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 485 97 000,00 200,00 0,04
4 SA „BENOPLAST” MD14BENO1007 10 1 9 378 93 780,00 10,00 58,76
5 SA „DAAC HERMES GRUP” MD14MARS1000 1 1 576 576,00 1,00 0,00
6 SA „ELECTROMONTAJ-NORD” MD14RONE1009 100 1 1 100,00 100,00 0,04
7 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 5 1 000,00 200,00 0,00

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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

Pre ul per 
ac iune, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %
1 SA „ZUBRE TI” MD14ZUBR1000 1 5 4 885 4 885,00 1,00 0,83

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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

Pre ul per 
ac iune, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %
1 SA „CALCAR” MD14CALC1006 50 2 24 1 200,00 50,00 0,08
2 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA MD14AGIB1008 200 1 485 97 000,00 200,00 0,04

Nr. 
d/o Denumirea emitentului ISIN

Valoarea nominal  
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

Pre ul per 
ac iune, lei

Ponderea VM în num rul 
total al alcestora in 

circula ie, %
1 SA „CALCAR” MD14CALC1006 50 1 14 700,00 50,00 0,05

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 14.02.2022-18.02.2022

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

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului bunurilor în form  de valori mobiliare
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