
4 anunţuri ale emitenţilor

S.A. “FABRICA DE UNT 
DIN FLOREŞTI”

La 24 iunie 2022 a avut loc adunarea 
generală anuală cu prezenţa acţionarilor 
pe adresa: or. Floreşti, sat. Varvareuca. 
La adunare au participat 8 actionari ce 

deţin 74,65% din acţinile cu drept de vot.

Prin voturi unanime la adunare 
s-au aprobat următoarele decizii:

1.  Darea de seamă cu privire la activitatea 
economico-financiara a Societăţii în anul 
2021 şi direcţiile principale de activitate pe 
anul 2022.

2. Darea de seamă a Consiliului Societăţii 
privind rezultatele activităţii in anul 2021.

3. Darea de seama anuala a comisiei de cen-
zori şi concluzia organizaţiei de audit pe 
anul 2021.

4.  Normativele de repartizare a profitului So-
cietăţii pe anul 2021 si distribuirea profitu-
lui pentru anul 2022.

5.  Confirmarea organizaţiei de audit „MO-
DERN AUDIT” SRL şi stabilirea cuantu-
mului retribuirii serviciilor prestate conform 
contractului.

6.  Confirmarea comisiei de cenzori în com-
ponenta:

  – Svet Natalia
  – Muntean Natalia
  – Ovcinnicova Elena
7.  Remunerarea muncii membrilor consiliul 

Societăţii in urmatoarea componenţa:
  – Filatov A. Iu
  – Grigoraş A. P.
  – Cemîrtan A. A.
  – Cojocari V. A.
  – Iuzvac A. A.
8.  Autentificarea semnaturilor de catre comi-

sia de cenzori.

Stimaţi acţionari 
SA “Drumul Viilor”!

Va aduce la cunostinta ca la 11 iulie 
2022 a avut loc adunarea generala 
ordinara anuala a acţionarilor. La 

adunarea generală anuală a acţionarilor 
din 11.07.2022, au fost înregistraţi 9 
acţionari şi reprezentanţi, ce posedă 

_151393 acţiuni, ce constituie 88.72% din 
numărul total al acţiunilor cu drept de vot

la adunare cu votul unanim  
s-a decis:

De a aproba raportul Organului executiv 1. 
privind activitatea economico-financiară 
a Societăţii pe Acţiuni “Drumul Viilor” pe 
anul 2021.
De a aproba Raportul financiar pe anul 2. 
2021.
De a aproba raportul Comisiei de cenzori 3. 
a Societatii pe Acţiuni “Drumul Viilor” pe 
anul 2021.
De a repartiza profitul anului 2021 obţinut 4. 
de Societatea pe Acţiuni “Drumul Viilor” 
pentru acoperirea pierderilor anilor prece-
denţi.
De a aproba majorarea capitalului social 5. 
si de a aproba hotărîrea privind emisiunea 
actiunilor, şi anume:

5.1 De a aproba majorarea capitalului social 
al Societăţii pe Acţiuni „Drumul Viilor” în 
sumă de 180 000 (una sută optzeci mii) 
lei prin aporturi băneşti. Majorarea ca-
pitalului social de la 181 342 (una sută 
optzeci una mii trei sute patruzeci doi) 
lei pînă la 361 342 (trei sute şasezeci 
una mii trei sute patruzeci doi) lei se va 
înregistra la Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare şi Agenţia Servicii Publice a 
RM.

5.2 De a aproba Hotărîrea privind majorarea 
capitalului social al Societăţii prin apor-
turi băneşti. Suma majorării va constitui 
180 000 (una sută optzeci mii) lei. Ma-
jorarea se va efectua prin emisia supli-
mentară a acţiunilor ordinare nominative 
nematerializate de clasa I cu drept de 
vot, cu drept la achitarea dividendelor şi 
o parte din patrimoniu în cazul lichidării 
societăţii, în număr de 180 000 (una sută 
optzeci mii) bucăţi cu valoarea nominală 
1 (unu) lei pentru una acţiune. Termenul 
limită de plasare a acţiunilor se stabileş-
te 11.07.2022 -28.07.2022.

 Tipul valorilor mobiliare: acţiuni ordinare 
nominative nematerializate.

 Clasa valorilor mobiliare: clasa I.
 Numărul de ordine a emisiunii respective: 

emisia III.
 Numărul de valori mobiliare în emisiunea 

respectivă: 180 000 unităţi.
 Numărul de valori mobiliare în clasa re-

spectivă (ţinînd cont de emisia în cauză): 
361 342 un.

 Modul şi formele de achitare a valorilor 
mobiliare, denumirea patrimoniului primit 
în contul achitării: aporturi băneşti. Suma 
totală a patrimoniului – 180 000 lei.

 Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 1 
(unu) lei.

 Acţionarul Societăţii care deţine acţiuni cu 
drept de vot are dreptul de preempţiune 
asupra acţiunilor ce se plasează conform 
art. 25 al Legii 1134-XIII din 02.04.1997. 
Conform art. 81(b) al Legii 1134 din 
02.04.1997 plasarea de către Societate 
a acţiunilor cu drept de vot în număr de 
180 000 (constituind peste 25% din toate 
acţiunile cu drept de vot plasate ale Socie-
tăţii) se consideră tranzacţie de proporţii a 
Societăţii.

5.3 Consiliul Societăţii va examina şi va adopta 
deciziile privind aprobarea dării de seamă 
privind rezultatele emisiunii suplimentare 
închise a valorilor mobiliare, va califica 
emisiunea ca efectuată sau neefectuată, 
va aproba lista subscriitorilor la acţiunile 
emisiunii suplimentare, va modifica Statu-
tul în partea ce ţine de mărimea capitalului 
social.

“ORIZONTUL-LUX” S.A.
informează despre hotărîrile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a 
acţionarilor, care a fost petrecută la data de 01.07.2022 pe adresa or. Cahul, str. 
Dunării, 2/A. Adunarea a fost ţinută cu prezenţa acţionarilor. La adunare au fost 
reprezentaţi 90,187% de acţiuni cu drept de vot aflate în circulaţie. Pe chestiu-

nile ordinei de zi în mod unanim (“pentru” – 502947 voturi, “împotrivă” – 0) 

au fost adoptate următoarele hotărîri:
1) De aprobat darea de seamă a organului executiv al Societăţii privind rezultatele activităţii eco-

nomico-financiare a Societăţii pe anul 2021.
2) De aprobat darea de seamă financiară a Societăţii pe anul 2021.
3) De aprobat darea de seamă anuală a consiliului Societăţii.
4) De aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
5) De aprobat regulamentul Societăţii privind formarea şi folosirea fondului organului executiv.
6) De anulat hotărîrea adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Societăţii din 23.07.2021 

pe chestiunea nr. 9 din ordinea de zi.
7) De repartizat o parte din profitul net al Societăţii, cumulat pentru anii 2019, 2020 şi 2021, pen-

tru plata dividendelor către deţinătorii instrumentelor de fonduri proprii ale Societăţii în suma de 
30,00 lei pentru o acţiune ordinară nominativă aflată în circulaţie, în suma totală de 16730130 
lei, după cum urmează: suma de 8365065 lei va fi repartizată pentru plata dividendelor din pro-
fitul net pentru anul 2019; suma de 5576710 lei va fi repartizată pentru plata dividendelor din 
profitul net pentru anul 2020; suma de 2788355 lei va fi repartizată pentru plata dividendelor 
din profitul net pentru anul 2021.

 Plata dividendelor conform prezentei hotărîri se va efectua în forma pecuniară persoanelor 
incluse în Lista acţionarilor Societăţii, întocmită conform situaţiei din 01.06.2022.

 Plata dividendelor conform prezentei hotărîri se va efectua în termenul prevăzut de legislaţia în 
vigoare, şi se va începe nu mai tîrziu de trei luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

 De aprobat următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2022:5% – pentru 
formarea capitalului de rezervă, 15% – pentru formarea fondului organului executiv, 80% – 
pentru plata dividendelor.

8) De ales în membrii consiliului Societăţii următoarele persoane: Petiş Valentina (preşedinte), 
Cheibaş Veronica, Petrenco Vladimir, Boiatiuc Nicolai şi Corneeva Nadejda.

9) De aprobat lista reînnoită a genurilor principale de activitate ale Societăţii.
10) De aprobat modificările şi completările propuse în statutul Societăţii.
11) De a permite vînzarea părţii sociale, pe care «ORIZONTUL-LUX» S.A. o deţine în capitalul so-

cial al Societăţii Comerciale «D. C. ADIM» S.R.L. (IDNO 1006611000164), la preţul nu mai mic 
de 135693 lei, şi de a acorda Directorului General dlui Boiatiuc Alexandr toate împuternicirile 
necesare pentru efectuarea acestei tranzacţii.

12) De a permite încheierea de către «ORIZONTUL-LUX» S.A. a tranzacţiei de proporţii – luarea 
creditului bancar în suma de pînă la 10 (zece) milioane lei, şi de a acorda Directorului General 
dlui Boiatiuc Alexandr toate împuternicirile necesare pentru efectuarea acestei tranzacţii.

statistici  /  с татис тика

Data 
tranzac iei Emitentul Cod ISIN

Pre  
nominal, 

lei

Num rul de 
tranzac ii, 

unit.

Valori mobiliare 
tranzac ionate, 

unit.

Pre  de 
tranzac ionare, 

lei

Volumul total 
al tranzac iei, 

lei
Cota, % Tipul tranzactiei

27.06.2022 Moldova Agroindbank SA MA14AGIB1008 200,00 1 1 200,00 200,00 0,00 mo tenire

27.06.2022 Combinatul de Produse Cerealiere din Chisinau MD14CPCC1000 29,00 1 20 29,00 580,00 0,00 mo tenire

27.06.2022 IM TIREX PETROL SA MD14TIRP1008 6,00 1 15 6,00 90,00 0,00 mo tenire

27.06.2022 FRANZELU A SA MD14FRAN1004 20,00 1 181 20,00 3620,00 0,01 mo tenire

28.06.2022 Moldova Agroindbank SA MA14AGIB1008 200,00 2 5 3800,00 19000,00 0,00 vânzare-cump rare

30.06.2022 NISTRU-OL NE TI SA MD14NISO1004 10,00 3 342 300,00 102 600,00 0,50 vânzare-cump rare

30.06.2022 DAAC HERMES GRUP SA MD14MARS1000 1,00 1 80 1,00 80,00 0,00 vânzare-cump rare

30.06.2022 LAFARGE CIMENT SA MD14CEMT1002 15,00 1 1 000 20,24 20 240,00 0,01 vânzare-cump rare

01.07.2022 Banca de Finante si Comert SA MD14BFCM1001 100,00 1 10000 220,00 2200000,00 0,76 vânzare-cump rare

04.07.2022 Edilitate FDD SA MD14EDIL1005 10,00 1 363 10,00 3 630,00 0,07 vânzare-cump rare

05.07.2022 GAROFI A MD14GROF1007 1,00 1 1 625 1,00 1 625,00 0,97 vânzare-cump rare conform prevederilor art.II 
alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13.07.2007

05.07.2022 MONTTEHSAN MD14HSAN1001 30,00 1 50 30,00 1 500,00 0,13 mo tenire

05.07.2022 FINN EXITON-BON MD14NEXT1006 F R 1 408 0,70 285,60 0,00 mo tenire

05.07.2022 Cariera Cobusca SA MD14COBU1000 15,00 1 44 15,00 660,00 0,03 Instr inarea sau transmiterea ac iunilor de tezaur 
de c tre emitent

07.07.2022 MONTTEHSAN 
MD14HSAN1001

30,00 1 51 30,00 1 530,00 0,14 mo tenire

07.07.2022 FINN EXITON-BON
MD14NEXT1006

F R 1 408 0,70 285,60 0,00 mo tenire

07.07.2022 EDIFICIU
MD14EDIF1003

10,00 1 14 677 26,71 392 020,00 22,70 vânzare-cump rare

08.07.2022 NISTRU-OL NE TI SA
MD14NISO1004

10,00 25 1 520 300,00 456 000,00 2,22 vânzare-cump rare

08.07.2022 VELIST SA
MD14VLST1004

1,00 1 8 6,00 48,00 0,00 vânzare-cump rare

08.07.2022 NISTRU-OL NE TI SA
MD14NISO1004

10,00 17 874 10,00 8 740,00 1,28 mo tenire

08.07.2022 BUCURIA SA
MD14BUCU1002

10,00 1 170 10,00 1 700,00 0,01 vânzare-cump rare
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