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În atenţia acţionarilor S.A. “Artima”
Organul executiv al S.A. “Artima” în temeiul prevederilor statutului şi Legii privind 
societăţile pe acţiuni anunţă acţionarii societăţii despre ofertele de vânzare a acţiu-

nilor societăţii, conform cererilor înaintate de acţionarii săi după cum urmează:

Cererea de vînzare a _6088_ acţiuni ordinare nominative la preţul de_10-00_lei pentru una actiune1. 
Cererea de vînzare a _658_ acţiuni ordinare nominative la preţul de_10-00_ lei pentru una acţiune.2. 
Cererea de vînzare a _255_ acţiuni ordinare nominative la preţul de _10-00_ lei pentru una acţiune.3. 
Cererea de vînzare a _160_ acţiuni ordinare nominative la preţul de_10-00_lei pentru una actiune4. 
Cererea de vînzare a _192_ acţiuni ordinare nominative la preţul de_10-00_ lei pentru una acţiune.5. 
Cererea de vînzare a _3525_ acţiuni ordinare nominative la preţul de _10-00_ lei pentru una acţiune.6. 
Cererea de vînzare a _108_ acţiuni ordinare nominative la preţul de_10-00_lei pentru una actiune7. 

Acţionarii societăţii sunt în drept să înainteze oraganului executiv cererea de cumpărare a acţiunilor pro-
puse spre vînzare în teremen de o lună din data publicării prezentului anunţ. În cererea de cumpărare se va 
indica cantitatea acţiunilor ce se solicită şi la ce preţ (conform preţului propus în cererile de vînzare) precum 
şi cota deţinută de cumpărător în capitalul social al societăţii.

În cazul în care cantitatea acţiunilor conform cererilor de cumpărare va depăşi cantitatea acţiunilor, con-
form cererilor de vînzare, satisfacerea cererilor de cumpărare va avea loc după principiul proporţionalităţii, 
reieşind din cota acţiunilor deţinute de cumpărător în capitalul social al SA “Artima”.

În cazul în care cantitatea acţiunilor conform cererilor de cumpărare va fi mai mică decît cantitatea acţiuni-
lor propuse spre vînzare, cererile de cumpărare se satisfac pe deplin, iar acţionarii la care au rămas acţiuni 
nevîndute, sunt în drept să propună procurarea lor altor persoane terţe la acelaşi preţ sau să înainteze o altă 
cerere acţionarilor societăţii cu modificarea preţului de vînzare.

Cererile de cumpărare se vor înainta organului executiv al S.A. “Artima” la adresa: or. Chişinău, str. Milano 
1 C of. 4, în zilele de marţi – vineri de la ora 10.00 – 16.00, pauza de masă 12.00 – 13.00.

Tranzacţiile de vinzare -cumparare cu acţiunile înaintate conform cererilor acţionarilor se vor efectua după 
expirarea termenului de o lună din data publicării prezentului anunţ.

Agrofirma “CIMISLIA” S.A.
În temeiul deciziei adunării generale anuale ordinare a acţionarilor Agrofirma “CIMISLIA” S.A. ce a avut loc 

la data de 12.07.2022, pe adresa: R. Moldova, or. Cimişlia, str. Burebista, 3; prin care s-a aprobat tranzacţia 
cu conflict de interese privind garantarea executării tuturor obligaţiilor “Clasicvinagro” S.R.L. aferente Con-
tractului general privind acordarea produselor de credit nr. C220524 din 24.06.2022, Vă comunicăm că s-au 
încheiat contractele de gaj si ipotecă cu BC “Moldova-Agroindbank” S.A. asupra bunurilor societăţii, decizia 
fiind dezvaluită public prin publicarea în ziarul “Capital Market” din 20.07.2022.

„UNITED CHEMICAL 
GROUP” S.A.

Comunică, că la 14.07.22 a avut loc 
Adunarea generală ordinară anuală a 

acţionarilor societăţii, care s-a des-
făşurat cu prezenţa acţionarilor, cvo-
rumul 100% şi în unanimitate-100%:

S-a aprobat darea de seamă a organului 1. 
executiv 2019-2021
S-a aprobat raportul financiar al societă-2. 
ţii 2019-2021
S-a aprobat raportul Cenzorului Societă-3. 
ţii 2019-2021
S-a aprobat cenzorul societăţii uniper-4. 
sonal-A. Nartea pentru un termen de 5 
(cinci) ani fără remunerare
S-a aprobat majorarea capitalului social 5. 
(cu 580 000) prin restructurarea emisiu-
nii acţiunilor plasate anterior, prin mări-
rea valorii nominale din contul capitalului 
propriu de la 1 leu la 30 lei per/acţiune. 
Capitalul social după restructurare emi-
siunei va constitui 600 000 lei, divizat în 
20 000 acţiuni.
S-a aprobat hotărârea privind emisia de 6. 
valori mobiliare, a dării de seamă privind 
rezultatele emisiunei suplimentare, care 
constituie tranzacţie de proporţie c/f art. 
82, 83 din Legea nr. 1134-1997 şi lista 
subscriitorilor
S-a aprobat statutul în redacţie nouă7. 
S-a aprobat regulamentul organului 8. 
executiv, cenzorului, adunării generale a 
acţionarilor
S-a aprobat procedura de inventariere.9. 

Stimaţi Acţionari 
ai FPC “ABC” SA!

Societatea pe Acţiuni „ABC” vă 
aduce la cunoştinţă că la data 
de 12 iulie 2022, ora 12-00, a 
avut loc Adunarea Generală 
Anuală Ordinară cu participa-
rea acţionarilor la care au fost 
prezente 682 758 de acţiuni 
cu drept de vot sau 97.53%.

Au fOSt diSCutAte şi 
LuAte hOtărîri pentru 

următOAreLe întrebări:
1.  S-au aprobat dările de seamă a 

organelor de conducere. S-au 
aprobat rezultatele activităţii finan-
ciare pentru anul 2021: venituri – 5 
420 015 lei, cheltuieli – 4 228 538 
lei, beneficiu net – 1 191 477 lei.

2.  S-a aprobat repartizarea benefi-
ciului net obţinut în anul 2021 la 
achitarea dividendelor actionarilor 
1 191 477 lei.

3.  S-au aprobat normativele repar-
tizării beneficiului net care va fi 
obţinut în anul 2022:100% la achi-
tarea dividendelor actionarilor.

4.  Comisia de cenzori a fost abilitată 
cu dreptul de a autentifica sem-
năturile de pe procesul verbal al 
Adunării Generale Anuale Ordina-
re a Acţionarilor FPC „ABC” SA din 
12.07.2022.
relaţii la tel: 21-05-33; 23-36-63
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12.07.2022 PO TA VECHE SA CC MD14POVE1001 1,00 1 256138 1,00 256138,00 49,15 dona ie între persoanele care sunt so i, 
rude sau afini pân  la gradul II inclusiv

12.07.2022 DAAC HERMES GRUP SA MD14MARS1000 1,00 2 288 1,00 288,00 0,00 mo tenire

12.07.2022 INTRA GROUP SA MD14INGR1005 1,00 1 348 1,00 348,00 0,00 mo tenire

12.07.2022 Centrul Tehnic Ceadîr-Lunga SA MD14CETH1009 20,00 1 7 20,00 140,00 0,00 mo tenire

12.07.2022 MOLDCARTON SA MD14MCAR1008 10,00 1 13 10,00 130,00 0,00 mo tenire

13.07.2022 ACORD SA MD14ACCO1003 20,00 1 222 20,00 4 440,00 1,49 vânzare-cump rare

14.07.2022 CONSOCIVIL SA MD14CONC1008 10,00 1 1710 5,00 8550,00 0,30 vânzare-cump rare

14.07.2022 Banca de Finante si Comert SA MD14BFCM1001 100,00 1 13 000 220,00 2 860 000,00 0,99 vânzare-cump rare

15.07.2022 MACON SA MD14MACN1002 5,00 15 16708 5,00 83540,00 0,38 vânzare-cump rare

15.07.2022 CALCAR S.A. MD14CALC1006 50,00 3 157 10,00 1 570,00 0,51 vânzare-cump rare

15.07.2022 SERVIS  S.A. MD14SRVS1009 10,00 2 30 785 69,95 2 153 306,00 71,95 achizitionarea actiunilor proprii in cazul 
reorganizarii emitentului

15.07.2022 MONTTEHSAN MD14HSAN1001 30,00 1 36 30,00 1 080,00 0,10 mo tenire

15.07.2022 ALIMCOM SA MD14ALIM1008 3,00 1 1 7,00 7,00 0,00 vânzare-cump rare
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13.07.2022 MD14AGIB1008
Banca Comerciala "MOLDOVA
AGROINDBANK" SA

61 4 200.00 256 200.00 200.00 1037634 0.01
Cumparare
vinzare

de la 11.07.2022 pina la 15.07.2022
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