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Stimaţi acţionari 
a S.A. «Prut»!

La 06 iunie 2022 a avut loc adunarea 
generală ordinară anuala a acţionari-

lor cu cvorumul 62%. La adunare s-au 
discutat chestiunile din ordinea de zi şi 

s-au aprobat următoarele 
hotărîri:

1.  A aproba darea de seamă a Consiliului 
Societăţii cu privire la rezultatele activi-
tăţii Societăţii pentru anul 2021.

2.  A aproba darea de seamă a organului 
executiv cu privire la rezultatele activi-
tăţii Societăţii pentru anul 2021. A apro-
ba direcţiile prioritare de activitate ale 
Societăţii pentru anul 2022.

3.  A lua act de situaţiile financiare a Soci-
etăţii pentru anul 2021.

4.  A lua act de raportul comisiei de cenzori 
privind rezultatele activităţii economico-
financiară a Societăţii pentru anul 2021.

5.  Pierderile anului 2021 a acoperi din ve-
niturile perioadelor ulterioare. A aproba 
normativele de repartizare a profitului 
net pentru anul 2022: capitalul de re-
zervă -5%, pentru acoperirea pierderi-
lor anilor precedenţi – 95%.

6.  A nu aproba decizii la această întrebare.
7.  A nu aproba decizii la această întrebare.

statistici  /  с татис тика

SA „Acvila-Sport”
informaţia privind ţinerea 

adunării generale a acţionarilor
Organul executiv al societăţii 

pe acţiuni „Acvila-Sport” a decis 
convocarea adunării generale 
anuale ordinare a acţionarilor 

„Acvila-Sport” SA să fie convo-
cată la data de 29 iulie 2022 

cu următoarea ordine de zi:
Raportul consiliului privind activi-1. 
tatea societăţii pe parcursul anului 
2021;
Raportul cenzorului pe anul 2021;2. 
Alegerea Directorului General a 3. 

„Acvila-Sport” SA;
Diverse.4. 

Între orele 15.30-16.30 înregistrarea. 
Începutul la ora 16.30. 

Adunarea se va ţine cu prezenţa acţio-
narilor. Lista acţionarilor care au dreptul 
să participe la adunarea generală v-a fi 
întocmită la data de 13 iunie 2022. 

Cu materialele pentru ordinea de zi a 
adunării generale a acţionarilor se va pu-
tea familiariza începînd cu 19 iulie 2022 
(între 09:00 – 17:00, de luni pînă vineri) 
la adresa: str. Bucuriei, 5, mun. Chişinău, 
unde va avea loc şi adunarea generală a 
acţionarilor pe data de 29 iulie 2022.

„CODREANCA “S.A.
La 26.05.2022 pe adresa: or. Călăraşi, 
str. Alexandru cel Bun, 114, a avut loc 
Adunarea generală ordinară anuală a 
acţionarilor „CODREANCA” S.A. La 

adunare au participat acţionari deţină-
tori a 106974 acţiuni sau 59,6% din 
nr. total de acţiuni cu drept de vot.

cu Vot unanim adunarea Generală 
a hotărît:

1.  Aprobarea rapoartelor Consiliului societăţii, 
Organului executiv, Comisiei de Cenzori, 
Companiei de audit pentru anul 2021.

2.  Confirmarea companiei de audit pentru 
anul 2022: SRL „Invest Audit” şi cuantumul 
retribuirii.

3.  Repartizarea profitului pentru anul 2021: 
(10% pentru remunerarea organelor de 
conducere, 90% pentru dezvoltarea pro-
ducerii); Achitarea dividendelor în mărime 
de 4 lei la o acţiune din veniturile curente 
şi nerepartizate, în conformitate cu legisla-
ţia în vigoare.

4.  Aprobarea planului economico-financiar al 
societăţii pentru anul 2022

5.  Alegerea Consiliului societăţii (Sturza D., 
Badia I., Bairac V., Axenti N., Axenti A.)

6.  Alegerea Comisiei de Cenzorii (Chicu A., Pa-
vliuc O., Godoroja M.)

consiliul societăţii „codreanca” s.a.

S.A. „Acvila-Sport”
decizia adunării Generale extraordi-
nare a acţionarilor societăţii pe acţi-
uni „acvila-sport” din 06 iunie 2022

Numărul total de acţiuni cu drept de vot 
a societăţii: 65457. Numărul de voturi re-
prezentate la adunarea generală: 48653 
sau 74,33% din numărul total de acţiuni

Prima întrebare din ordinea de zi: Adresarea cu de-
mers către Apolo Sport SRL, privind acordarea unui îm-
prumut pentru privatizarea terenului aferent obiectivelor 
private ala S.A. „Acvila-Sport”.

S-a votat unanim Pro pentru întrebarea nr. 1 din ordi-
nea de zi.

S-a decis: Unanim pentru adresarea cu demers către 
Apolo Sport SRL, privind acordarea unui împrumut pen-
tru privatizarea terenului aferent obiectivelor private ala 
SA „Acvila-Sport”.

A doua întrebare din ordinea de zi: A împuternici pe 
Directorul General – Gîrjev Sergiu pentru a negocia şi a 
încheiea contractul de împrumut cu Apolo Sport SRL şi 
semnarea tuturor actelor necesare în acest scop.

S-a votat unanim Pro pentru a doua întrebare din or-
dinea de zi.

S-a decis: Unanim „pro” pentru: A împuternici pe Di-
rectorul General – Gîrjev Sergiu pentru a negocia şi a 
încheiea contractul de împrumut cu Apolo Sport SRL şi 
semnarea tuturor actelor necesare în acest scop.

preşedintele adunării generale: Gîrjev sergiu
secretarul adunării generale: Gîrjev andrei

cenzor: Gîrjev Valentina

Data 
tranzac iei Emitentul Cod ISIN

Pre  
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tranzac ii, 
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tranzac ionare, 
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al tranzac iei, 

lei
Cota, % Tipul tranzactiei

13.06.2022 NISTRU-OL NE TI SA MD14NISO1004 10,00 40 2658 300,00 797400,00 3,88 vînzare-cump rare

14.06.2022 INDMONTAJ SA MD14INMJ1007 10,00 2 14757 10,00 147570,00 16,12 dona ie între persoanele care sunt so i, rude sau afini pân  la gradul II inclusiv

14.06.2022 Efes Vitanta Brewery SA MD14VEST1003 25,00 1 185 25,00 4625,00 0,01 mo tenire

14.06.2022 Gospodina SA MD14GOSP1004 1,00 1 4722 21,18 100000,00 10,53 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 
13.07.2007 pentru modificarea i completarea Legii privind SA

16.06.2022 PIELE SA MD14PIEE1000 8,00 1 11827 8,00 94616,00 0,88 dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între
persoane care nu sunt rude

17.06.2022 NISTRU-OL NE TI SA MD14NISO1004 10,00 2 40 300,00 12 000,00 0,06 vânzare-cump rare

17.06.2022 ATC-AGROTEHCOMER  SA MD14ATEH1001 100,00 1 20 100,00 2000,00 0,07 dona ie între persoanele care sunt so i, rude sau afini pân  la gradul II inclusiv

17.06.2022 HIDROPOMPA SA MD14HIDR1006 10,00 1 470 10,00 4 700,00 0,04 dona ie între persoanele care sunt so i, rude sau afini pân  la gradul II inclusiv

17.06.2022 Corporatia de finantare Rurala SA MD24RURA1009 75,00 1 57 450,00 25650,00 dona ie între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între
persoane care nu sunt rude

17.06.2022 BTA-7 SA MD14BTAS1001 10,00 1 200 10,00 2 000,00 0,26 mo tenire

17.06.2022 NISTRU-OL NE TI SA MD14NISO1004 10,00 1 28 10,00 280,00 0,04 mo tenire

17.06.2022 Corporatia de finantare Rurala SA MD24RURA1009 75,00 2 60 450,00 27 000,00 0,56 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 
13.07.2007 pentru modificarea i completarea Legii privind SA

17.06.2022 MAXIM-K SA MD14MAXI1004 1,00 1 1 15,00 15,00 0,03 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 
13.07.2007 pentru modificarea i completarea Legii privind SA

17.06.2022 GAROFI A SA MD14GROF1007 1,00 4 6 830 1,00 6 830,00 4,08 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 
13.07.2007 pentru modificarea i completarea Legii privind SA

17.06.2022 FARMAVET SA
MD14ARMF1005

10,00 3 5 438 9,83 53 429,54 3,42 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 
13.07.2007 pentru modificarea i completarea Legii privind SA

17.06.2022 VISTERNICENI SA MD14VIST1009 85,00 106 863 85,00 73 355,00 4,79 Retragerea obligatorie în condi iile art.30 din Legea privind pia a de capital

17.06.2022 ICAM SA MD14CIMA1009 5,00 4 6 468 4,00 25 872,00 0,20 vânzare-cump rare

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF pentru data de 13.06.2022 - 17.06.2022
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1 SA "MOLDASIG" 1002600053315 MD14MOSI1005 61200 296,75 18 161 100,00 10,2000 100,00 29.04.2022 29.06.2022 12.07.2022
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1 SA "ASPA" 1003606006192 MD14ASPA1006 97498 2,27 221 320,46 6,2567 10,00 27.05.2022 20.06.2022 28.06.2022
2 SA "ORIZONTUL-LUX" 1003603009332 MD14ZONT1002 1051 30,00 31 530,00 0,5342 5,00 09.06.2022 20.06.2022 24.06.2022

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA sesiunea din 22 iunie 2022

PLANUL DE NEGOCIERI IN CADRUL MTF sesiunea din 22 iunie 2022
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