2,87
39 890,00
3989
1

64,51
252250,00
50450
1

aduce la cunoştinţa investitorilor şi acţionarilor, că
Raportul semestrial al entităţii de interes public Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,
pentru semestrul I al anului 2019, perfectat în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012
“Privind piaţa de capital”, este dezvăluit public prin
intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei disponibil la adresa: https://emitent-msi.market.md/ro/ precum şi plasat în formă electronică pe
pagina web a băncii www.maib.md.

“BANCA DE ECONOMII” S.A.
în proces de lichidare
/IDNO-1003600002549/

aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători despre
desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiei
“cu strigare” de vânzare ca pachet unic, în perioada
de expunere 23.09.2019 – 26.09.2019, a valorilor
mobiliare SA “MOLDASIG” (IDNO-1002600053315),
cantitate acţiuni – 61 200 unităţi, preţ per acţiune –
190,94 lei, valoarea totală – 11 685 528.00 lei.
Valorile mobiliare se vînd în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piaţa
reglementată a Bursei de Valori a Moldovei. Informaţii
suplimentare, în zilele de lucru orele 10:00–16:00, la
sediul “BANCA DE ECONOMII” S.A. în proces de
lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. Mircea cel
Bătrîn, 23 (tel.: 067218127) şi la SVM „Iuventus – DS”
S.A. pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
65 of. 710 (tel.: 27 00 35).

MD14PRNO1006

10

5

ISIN

Compania
„Intact Asigurări Generale” SA

MD14PANC1009

Ponderea VM în
numărul total al
alcestora in
circulaĠie, %
Numărul total
de VM
Volumul total al
tranzacĠionate, tranzacĠiilor, lei
un.

5

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Valoarea
nominală a unei
valori mobiliare,
lei

Numărul de
tranzacĠii
înregistrate,
un.

№34 (808), 4 septembrie 2019

anunţă despre Hotărîrile primite
la Şedinţa Extraordinară a Consiliul Societăţii din 03.09.2019.

1. De constatat Emisiunea suplimentară a V-a a
acţiunilor Companiei “Intact Asigurări Generale”
S.A. ca fiind efectuată;
2. De aprobat Darea de seamă privind rezultatele
emisiunii suplimentare a acţiunilor;
3. De aprobat Lista subscriitorilor la acţiunile plasate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Companiei “Intact Asigurări
Generale” SA din 12.08.2019
4. Modificarea şi completarea Statutului Societăţii.
La Capitolul II, art. 5 din Statutul Societăţii aliniatul 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: “Capitalul social al Societăţii constituie
24.600.000,00 (douăzeci şi patru milioane şase
sute mii) lei şi este împărţit în 24.600.000 acţiuni
ordinare nominative, cu valoarea nominală de
1(unu) MDL, fiecare de clasa I, cu drept de vot,
drept de a primi dividende şi o parte din bunurile
Societăţii în caz de lichidare”.

SA PROMETEU-NORD

PAN-COM SA
2

23 august 2019 a avut loc adunarea extraordinara generală al acţionarilor IPC “ICAM” SA.

1

Denumirea emitentului

În atenţia acţionarilor
IPC “ICAM” SA,

Nr.
d/o

Tipul tranzacЮiei: DonaĠie între persoanele care sînt soĠi, rude sau afini pînă la gradul II inclusiv

1.67
0,09
0,00
41 100,00
9 300,00
552,00
4110
440
552
10
38
1
MD14BTAC1009
MD14MITE1006
MD14INGR1005
BTA-31 SA
MIDGARD TERRA SA
INTRA GROUP
1
2
3

Denumirea emitentului

ISIN

Numărul de
tranzacĠii
înregistrate,
un.
Valoarea
nominală a unei
valori mobiliare,
lei
Nr.
d/o

Tipul tranzacЮiei: MoЬtenire

1
4
1

Ponderea VM în
numărul total al
alcestora in
circulaĠie, %
Numărul total
de VM
Volumul total al
tranzacĠionate, tranzacĠiilor, lei
un.

0.16
0.08
5 600,00
8 700,00
1100
414
3
4
10
38
MD14AUBI1000
MD14MITE1006

ISIN
Denumirea emitentului

COMBINATUL AUTO NR.4 DIN CHIùINĂU SA
MIDGARD TERRA SA
1
2

Ponderea VM în
numărul total al
alcestora in
circulaĠie, %
Numărul total
de VM
Volumul total al
tranzacĠionate, tranzacĠiilor, lei
un.
Numărul de
tranzacĠii
înregistrate,
un.
Valoarea
nominală a unei
valori mobiliare,
lei
Nr.
d/o

Tipul tranzacЮiei: Vînzare-Cumpărare

Statistica tranzacЮiilor înregistrate în afara pieЮei reglementate sau MTF pentru data de
28.08.2019 - 30.08.2019

Cumparare vinzare
1,01
7500
MD14FLAU1001
30.08.2019

SA "FLOAREA SOARELUI"

50,00

375000,00

20

740794

Pachet Unic (Licitare cu strigare)
0,10
168218
10
3459,50
20,35
170
SA "RUNICON"
MD14ICON1002
28.08.2019

Tipul tranzacЮiei
% din
emisie
Valoarea
Emisia
nominală
Valori
PreЮul Volumul
mobiliare
Denumirea emitentului
Codul ISIN
Data
tranzacЮiei

Statistica tranzacЮiilor înregistrate pe piaЮa reglementată în perioada 26.08.2019 - 31.08.2019

anunţuri ale emitenţilor
/ объявления эмитентов
statistici / статистика

S-a hotărît:
1. A accepta încheierea tranzacţilor de proporţii
1.1 a accepta contractarea a liniei de credit bancar
de la „Moldova Agroindbank” S.A. în suma de
750 000 Euro, pe un termen de 36 luni
A accepta ipoteca incaperi nelocative, numarul cadastral 0100420.191.07.001, şi
0100420.191.07.002.
1.2 a aproba primirea de către „ICAM” SA de la B.C.
„COMERŢBANK” S.A. a două credite în suma
totală 8 700 000 lei pe un termen de 36 luni
Garanţii de rambursare a creditului: ipoteca încăperilor nelocative cu nr. Cadastral
0100420.191.07.004 şi 0100420.191.07.003
2. A împuternici pe directorul general/administratorul societatii Dnul Todorov Oleg si pe contabil-sef
Dna Ceban Ludmila cu dreptul de a semna cu
BC „Moldova Agroindbank” S.A. şi “Comerţbank”
SA contractele de credit, ipoteca, acordurile adiţionale la contractul de credit si ipoteca, precum
şi alte contracte si oricare alte documente ce
ţin de valorificarea creditului. dreptului semnării
tranzacţiei.
Consiliul Societăţii

