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În atenţia acţionarilor
BC „ENERGBANK” SA

Statistica tranzacĠiilor înregistrate pe piaĠa reglementată în perioada 13.05.2019 - 18.05.2019
Data
tranzacĠiei

Codul ISIN

Valori
Valoarea
% din
PreĠul Volumul
Emisia
Tipul tranzacĠiei
mobiliare
nominală
emisie

Denumirea emitentului

14.05.2019 MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" SA

1242 210,00 260820,00

15.05.2019 MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT"

57 180,00

10260,00

100 4967794

0,03 Cumparare vinzare

100 1315442

0,00 Cumparare vinzare

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIATA REGLEMENTATA
sesiunea din 22 Mai 2019
Nr.
d/o

Denumirea emitentului

ISIN

Numărul
PreĠul
Valoarea totală a
valorilor
pentru o
pachetului, lei
mobiliare în
unitate, lei
pachet, unităĠi

Pondere din
volumul
emisiei,%

Valoarea
Termenul de
nominală a
Data depunerii Data începerii
valabilitate al
unei valori
cererii
licitaĠiei
cererii
mobiliare,
lei

1

"ASITO DIRECT" SA

MD14ASDI1002

48192

3,11

149 877,12

1,0360

10,00

22.03.2019

20.05.2019

24.05.2019

2

SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

59855

30,14

1 804 029,70

9,9758

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

3

SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

390245

30,14

11 761 984,30

65,0408

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

4

SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

29900

53,60

1 602 640,00

4,9833

100,00

11.04.2019

24.06.2019

28.06.2019

5

SA "MOLDASIG"

MD14MOSI1005

61200

291,01

17 809 812,00

10,2000

100,00

03.05.2019

20.05.2019

24.05.2019

6

SA"MAGISTRALA"

MD14MAGI1005

43689

3,43

149 853,27

1,4992

5,00

17.05.2019

04.06.2019

17.06.2019

Вниманию акционеров
«RADA» S.A.!

«RADA» S.A. доводит до Вашего
сведения, что в период с 16.10.2019
по 15.12.2019 состоится передача
реестра акционеров общества
от регистрационного общества
«Soliditate» S.A. к Единому центральному депозитарию ценных бумаг.
Таким образом, каждый акционер вправе, в условиях законодательства, до инициирования соответствующей процедуры
передачи проверить правильность данных
по принадлежащим акциям, записанных у
регистрационного общества. В случае выявления каких-то несоответствий, касающихся количества ценных бумаг и/или их
владельца, просим обратиться к регистрационному обществу или к эмитенту.
Контакты:
«Soliditate» S.A. – РМ,
мун. Кишинэу, ул. Фередеулуй 4,
тел. 0-22-544-920;
«RADA» S.A. – РМ, мун. Бэлць, бул.
Еминеску 12, тел. 0-231-265-46.

În legătura cu aceasta, în cazul survenirii
unor modificări în datele acţionarului şi/sau
pentru a obţine informaţii din Registrul deţinatorilor de valori mobiliare emise de BC
„ENERGBANK” S.A. vă rugăm să vă adresaţi
la sediul Depozitarului Central Unic al Valorilor
Mobiliare, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,
57/1, et. 1, e-mail: dcu@dcu.md, pagina web:
www.dcu.md, tel: +373 22 999-358.

„CODREANCA” S.A.
La 07.05.2019 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 deţinători a 107306 acţiuni sau 59.8% din
nr. total de acţiuni cu drept de vot.

Вниманию акционеров SA «Arhitecon»!
Извещаем своих акционеров о том, что в связи с отсутствием кворума собрания от
21 апреля 2019 года, очное годовое собрание акционеров SA “Arhitecon” переносится
на 21 июня 2019 года, которое состоится по адресу: г. Кишинев, ул. Букурией, 13-А:
Повестка дня:
1. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности SA “Arhitecon” за 2018 год.
2. Утверждение отчета Совета общества за 2018 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Распределение прибыли за 2018 год и утверждение нормативов распределения прибыли на 2019 год.
5. О заключением обществом SA “Arhitecon” крупной сделки.
6. Уполномочивание директора Обществом правом подписать договор и любых других необходимых документов, относящихся к крупной сделке.
Начало регистрации – 9.00, окончание регистрации – 9.55.
Начало собрания – 10.00.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, составлен на 21 марта 2019 года.
Акционеры, желающие ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеров, могут обращаться в административный корпус акционерного общества по адресу:
г. Кишинев, ул. Букурией-13А, начиная с 11 июня 2019 года с 9.00 до 14.00.
Акционерам для участия в общем собрании необходимо иметь при себе удостоверение
личности (паспорт), а их представителям – удостоверение личности (паспорт) и доверенность, оформленную в соответствии с законом.

SA „Baza de Transport Auto-29”

Hotărîrea adunării generale anuale ordinare a acţionarilor ce a avut loc la
10.05.2019 conform 75,16% pe adresa: or. Şoldăneşti str. Prieteniei 2.
Au fost aprobate prin vot unanim următoarele chestiuni:
1. Darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2018
1.1 S-a aprobat darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2018
2. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori
2.1 Se aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori
3. Darea de seamă a Consiliului societăţii
3.1 Se aprobă raportul Consiliului societăţii
4. Repartizarea venitului pentru anul 2018 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului
pentru anul 2019
5. Aprobarea companiei de audit
5.1 De a întări SRL „Invest-Audit” ca organ de audit pe anul 2019
6. Alegerea Membrilor Consiliului pentru anul 2019
De întărit proces-verbal al comisiei de numărare a voturilor şi Membri ai Consiliului să fie aleşi
următorii:
Paiereli Oleg, Cebotari Dumitru, Cazac Petru, Margineanu Valentin, Vlas Ion
7. Alegerea Membrilor Comisiei de Cenzori
7.1 De întărit Membri ai Comisiei de Cenzori să fie următoarele persoane:
Brinza Grigore, Musteaţă Savin, Malacinschi Iacov

Stimaţi acţionari, „SPICUŞOR-BL” SA,
IDNO: 1002600052271,
anunţă că la adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, care a fost petrecută pe adresa mun. Chişinău, str. Ghenadie Iablocikin 5/1, pe data de
17.05.2019 ora 10-00, cu cvorum de 90,00% din total acţiuni cu drept de vot,
au fost aprobate unanim următoarele DECIZII:
A lua act de darea de seamă financiară anuală a societăţii pentru anul 2018.
A aproba darea de seamă a Consiliului Societăţii pe anul 2018.
A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori al Consiliului Societăţii pe anul 2018.
A aproba repartizarea profitului pentru anul 2018 (25215 lei-în fondul de rezervă, 422207 leiachitare dividende) şi a aproba normative de repartizare profit pentru anul 2019 (100% – achitare dividende).
5. A aproba Codul de guvernanţă corporativă al S.A. “SPICUŞOR-BL”.

1.
2.
3.
4.

Vă aducem la cunoştinţa că, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din
Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire
la Depozitarul central unic al valorilor
mobiliare, pe data de 25.04.2019,
Registrul deţinatorilor de valori mobiliare
emise de BC „ENERGBANK” SA şi
documentaţia aferentă completă, inclusiv
istoricul, a fost transmis de către „Grupa
Financiară” S.A. către „Depozitarul
Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.

CU VOT UNANIM ADUNAREA GENERALĂ
A HOTĂRÎT:
1. Aprobarea rapoartelor Consiliului societăţii,
Organului executiv, Comisiei de Cenzori,
Companiei de audit pentru anul 2018.
2. Confirmarea companiei de audit pentru
anul 2019: SRL „Invest Audit” şi cuantumul
retribuirii.
3. Repartizarea profitului pentru anul 2018:
(14% pentru remunerarea organelor de
conducere, 86% pentru dezvoltarea producerii); Achitarea dividendelor în mărime de
3 lei la o acţiune din veniturile nerepartizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Aprobarea planului economico-financiar al
societăţii pentru anul 2019
5. Alegerea Consiliului societăţii (Dogotaru
Sv., Badia I., Bairac V., Axenti N., Plămădeală L.)
Consiliul societăţii „Codreanca” S.A.

SA „Avicola”

În atenţia acţionarilor
S.A. “Orizont”

COMUNICAT INFORMATIV privind rezultatele adunării generale anuale a acţionarilor

La 17.05.2019 a avut loc Adunarea
Generală a Acţionarilor S.A. “Orizont”, la care au participat acţionari
şi reprezentanţi a acţionarilor cu un
număr de acţiuni cu drept de vot de
39751, ceia ce constituie 71,01%.
Cu majoritatea voturilor au fost
adoptate următoarele decizii:
1. A aproba darea de seamă a activităţii consiliului societăţii pe anul 2018.
2. A aproba darea de seamă a organului executiv pentru anul 2018 şi direcţiile principale de activitate şi dezvoltare a societăţii
pentru anul 2019.
3. A aproba raportul comisiei de cenzori, concluziile organizaţiei de audit.
4. A aproba repartizarea profitului net pe
anul 2018 şi aprobarea normativelor distribuirii venitului net pe anul 2019 în felul
următor: 90% – dezvoltarea bazei; 10%
– dividende;
5. A aproba organizaţia de audit pentru anul
2019 – “Invest Audit” SRL, şi comisia de
cenzori – “Audit Victor” SRL.
6. A aproba cuuntumul retribuţiei muncii
consiliului pentru anul 2019, a valida lista
membrilor consiliului în următoarea componenţă: LIPCAN Vera, LIPCAN Adrian,
SCUTELNIC Valeriu, IORDACHI Alexandru, CEBAN Sergiu, iar SIREŢANU Vasile,
în rezervă.
Organul executiv

Adunarea generală anuală a acţionarilor SA” Avicola” care a avut loc
cu prezenţa acţionarilor la data de
17.05.2019, pe adresa s. Corlăteni, r-l
Rîşcani, cu cvorumul de 96,73%,

1.

2.
3.
4.

5.

6.

au fost examinate si aprobate
urmatoarele decizii:
Aprobarea dării de seamă a Consiliului
Societăţii privind rezultatele activităţii societăţii pe anul 2018 şi direcţiile principale
de dezvoltare pe anul 2019.
Aprobarea dării de seamă anuală financiară a societăţii pe anul 2018.
Aprobarea dării de seamă anuală a comisiei de cenzori a societăţii pe anul 2018.
Aprobarea repartizării profitului obţinut în
anul 2018 şi normativele de repartizare pe
a. 2019.
Membrii consiliului societăţii au fost aleşi:
Ursu Nicolae, Ungureanu Nina, Urzică Iurie,
Urzică Svetlana, Vasilachi Varvara şi aprobat cuantumul retribuţiei muncii acestora.
Aprobarea auditorului societăţii „Leuauditfin” SRL cu stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.

S-a hotărît de a împuternici comisia de cenzori a societăţii cu dreptul de a autentifica procesele verbale ale adunării generale anuale a
acţionarilor.

