statistici / статистика

№37 (911), 29 septembrie 2021

Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF pentru data de
20.09.2021 - 24.09.2021
Tipul tranzacĠiei: Vânzare-cumpărare

Nr.
d/o

Denumirea emitentului

ISIN

1
2
3
4
5

SA „MOLDOVAHIDROMAù”
SA „SEVMEC”
SA „CENTRUL TEHNIC CEADÎR-LUNGA”
SA „CTC ALFA”
SA „EDIFICIU”

MD14MHID1001
MD14SEME1001
MD14CETH1009
MD14ALFA1005
MD14EDIF1003

Nr.
d/o

1
10
20
15
10

2
1
5
1
1

Tipul tranzacĠiei: Moútenire

Denumirea emitentului

1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
2 SA „VOLAN-AUTOTRANS”

Numărul de Numărul total
Ponderea VM în
Valoarea
Volumul
de VM
numărul total al
nominală a unei tranzacĠii
total al tranztranzacînregistrate,
alcestora in
valori
acĠiilor, lei
Ġionate, un.
un.
circulaĠie, %
mobiliare, lei

ISIN
MD14AGIB1008
MD14VOLA1009

938 000
33 511
187
9
318

140 700,00
251 000,00
2 805,00
63,00
3 180,00

1,83
13,03
0,14
0,00
0,49

Numărul de Numărul total
Ponderea VM în
Valoarea
Volumul
de VM
numărul total al
nominală a unei tranzacĠii
total al tranztranzacînregistrate,
alcestora in
valori
acĠiilor, lei
Ġionate, un.
un.
circulaĠie, %
mobiliare, lei
200
10

1
1

4
288

800,00
2 880,00

0,00
0,08

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

Nr.
d/o

Denumirea emitentului

1 BC „MOLDINDCONBANK” SA
2 SA „METALFEROS”
3 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA

ISIN
MD14MICB1008
MD14METF1009
MD14AGIB1008

Numărul de Numărul total
Ponderea VM în
Valoarea
Volumul
de VM
numărul total al
nominală a unei tranzacĠii
total al tranztranzacînregistrate,
alcestora in
valori
acĠiilor, lei
Ġionate, un.
un.
circulaĠie, %
mobiliare, lei
100
10
200

2
1
2

260
375
436

26 000,00
3 750,00
87 200,00

0,00
0,10
0,04

Tipul tranzacĠiei: Retragerea obligatorie în condiĠiile art.30 din Legea privind piaĠa de capital

Nr.
d/o

Denumirea emitentului

1 SA „CASA NUNЭII-NOROC”

ISIN
MD14OROC1000

Numărul de Numărul total
Ponderea VM în
Valoarea
Volumul
de VM
numărul total al
nominală a unei tranzacĠii
total al tranztranzacînregistrate,
alcestora in
valori
acĠiilor, lei
Ġionate, un.
un.
circulaĠie, %
mobiliare, lei
20

168

733

48 861,78

0,42

StatisticatranzactiilorînregistratepepiaƜareglementatĉînperioada20.09.2021Ͳ24.09.2021
Data
tranzacƜiei

SimbolulHV

22.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
23.09.2021

MD14AGIB1008
MD14BFCM1001
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008

Emitentul
BC"MOLDOVAͲAGROINDBANK"SA
SA"BANCADEFINANTESICOMERT"
BC"MOLDOVAͲAGROINDBANK"SA
BC"MOLDOVAͲAGROINDBANK"SA

Hârtiide
PreƜul
valoare
20
20
51
80

3600
185
3600
3600

Volumul

PreƜul
nominal

Emisia

%din
emisie

72000
3700
183600
288000

200
100
200
200

1037634
1315442
1037634
1037634

0
0
0
0,01

TipultransacƜiei
Cumpararevinzare
Cumpararevinzare
Cumpararevinzare
Cumpararevinzare

3

“HIDROINPEX” S.A.
Comunicat informativ
Hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor, ţinută cu
prezenţa acţionarilor la 17.09.2021
pe adresa: str. V. Stroescu, 118/A,
or. Soroca, cvorum 80,31%
Prin votul unanim al acţionarilor,
Adunarea generală:
1. A aprobat suma remunerării muncii membrilor Consiliului Societăţii.
2. Prin vot cumulativ a fost reales Consiliul
societăţii în următoarea componenţă:
Ghenadie Botnaru, Tatiana Calinina, Alexei Chirtoca, Anatolie Caldare, Svetlana
Ţvetcova. Consiliul societăţii a fost ales pe
termen de un an. S-a stabilit că din data
alegerii componenţei noi a Consiliului Societăţii, împuternicirile componenţei anterioare a Consiliului se consideră încetate.
3. A împuternicit membrii Comisiei de cenzori
să autentifice semnăturile preşedintelui şi
secretarului adunării.

Исполнительный орган
«MODERNUS» S.A.
извещает о проведении внеочередного
годового собрания акционеров, которое состоится 16.10.2021 в очной форме по адресу: г. Кахул, ул. Штефан чел
Маре, 64. Начало собрания в 11-00 часов. Начало регистрации в 10-30 часов.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в устав общества.
Список акционеров, имеющих право на
участие в Общем Собрании составлен Независимым регистратором S.A. “GRUPA FINANCIARA” по состоянию на 28.09.2021
С материалами по повестке дня можно
ознакомиться с 30.09.2021 по адресу: г. Кахул, ул. Штефан чел Маре, 64.
При себе иметь документ удостоверяющий
личность или доверенность, оформленную
в соответствии с законодательством Республики Молдова.

În atenţia acţionarilor
SA „Confort-A.M.”

Asociaţia Investitorilor Străini a prezentat cea de-a 7-a
ediţie a Cărţii Albe, care constă din 10 capitole şi conţine
propuneri pentru îmbunătăţirea climatului investiţional
Pentru prima dată în acest an,
recomandările investitorilor străini
pentru sectorul financiar-bancar şi
sectorul asigurărilor au fost formulate
separat, restul 9 secţiuni ale “Cărţii
Albe” au fost păstrate de la ediţia
anterioară: Sistemul Justiţiei, Legislaţia
fiscală, Relaţiile de muncă, Concurenţă,
Managementul deşeurilor, Digitalizarea
economiei, Medicină şi farmaceutică,
Subiecte funciare, Industria telecom şi
Sistemul financiar.

Propunerile pentru fiecare secţiune au fost vociferate în timpul prezentării “Cărţii albe” din 27
septembrie de reprezentanţii companiilor membre FIA: Sudzucker-Moldova, Draexlmaer, Bordnetse (SEBN), Metro Cash&Carry, Efes Vitanta
Moldova Brewery, Moldcell, Medpark, Orange
Moldova şi Moldindconbank.
FIA susţine o luptă adevărată, nu declarativă,
împotriva corupţiei, reforma sistemului justiţiei
şi decriminalizarea infracţiunilor economice. Investitorii străini îndeamnă autorităţile să asigure
reguli fiscale previzibile, transparente şi clare, să
organizeze consultări cu privire la proiecte şi să
ofere o perioadă de tranziţie pentru intrarea în
vigoare a documentelor.
Investitorii propun aprobarea unei metodologii
uniforme pentru calcularea taxelor locale pentru
toate autorităţile locale; asigurarea deducerii
fiscale pentru asigurarea facultativă de sănăta-

te pentru angajaţi; majorarea valorii nominale a
tichetelor de masă de la 45 la 100 de lei; excluderea limitei de 35 de lei pentru cheltuielile companiilor la transportarea angajaţilor.
În domeniul relaţiilor de muncă, FIA propune
oferirea oportunităţii de a încheia contracte de
muncă pe 2 ani şi de a le suspenda în cazul
absenţei nejustificate a angajatului, de a extinde
perioada de probă de la 3 la 6 luni, de a permite concediu anual de 20 de zile lucrătoare în
loc de 28 de zile calendaristice, de a simplifica
transferul lucrătorilor de la o unitate la alta, de
a extinde zonele în care pot fi angajaţi zilierii,
de a elimina obligativitatea evidenţei militare a
angajaţilor etc.
FIA pledează pentru reducerea sectorului tenebru al economiei, care reprezintă aproximativ
25% din PIB-ul ţării, propunând modificări la legislaţia concurenţei, excluzând brevetele comerciale etc.
Membrii organizaţiei solicită îmbunătăţiri ale
legislaţiei privind managementul deşeurilor electrice şi electronice, introducerea unui cadru de
reglementare pentru a preveni formarea deşeurilor alimentare, încurajarea depozitării şi reciclării
deşeurilor şi utilizarea ambalajelor reciclate.
FIA continuă să insiste asupra minimizării interacţiunii fizice dintre mediul de afaceri şi guvern,
propunând simplificarea procedurii de emitere a
semnăturii digitale, stimularea comerţului electronic etc.
InfoMarket

S.A. “VOLAN”
Vă aducem la cunoştinţă, că pe data de
15 octombrie 2021, ora 11.00 pe adresa:
or. Edineţi, str. Independenţei, 228, se va
desfăşura adunarea generală extraordinară a acţionarilor SA “VOLAN” cu prezenţa
acţionarilor. Înregistrarea acţionarilor va
avea loc de la ora 10.00 pînă la 10.45.
Ordinea de zi:
1. Cu privire la aprobarea unor tranzacţii privind vînzarea bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101224.481 şi 4101224.481.01, situate pe adresa m. Edineţi, str. Independenţei,
228/4. Împuternicirea administratorului
societăţii cu dreptul de a semna tranzacţiile
aprobate şi orice alte documente necesare
referitoare la tranzacţiile aprobate.
2. Cu privire la autentificarea semnăturilor pe
procesul verbal al adunării generale.
Lista acţionarilor cu dreptul de participare la
adunarea generală extraordinară a acţionarilor este întocmită de către Registratorul S.A.
”Grupa Financiară” la data de 01.10.2021.
Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele
pentru ordinea de zi a adunării generale, începînd cu data de 04.10.2021 la sediul societăţii:
m. Edineţi, str. Independenţei, 228, în zilele
lucrătoare, între orele 11-00 pînă la 14-00.
Pentru participare la adunare acţionarii se
prezintă personal cu buletinul de identitate, iar
reprezentanţii acţionarilor pe lîngă buletinul
de identitate prezintă şi procura, întocmită în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

În temeiul deciziei Organului executiv
al Societăţii pe acţiuni „Confort-A.M.”
este convocată adunarea extraordinară a acţionarilor SA „Confort-A.M.”
pentru data de 29 octombrie 2021, cu
prezenţa acţionarilor, ora 10.00 în
incinta blocului administrativ SA „Confort-A. M. ” pe adresa: mun. Chişinău,
str. Varniţa, 6. Începutul înregistrării
– 9.30. Sfârşitul înregistrării – 10.00
ORDINEA DE ZI:
1) Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii
2) Cu privire la alegerea membrilor Comisiei
de cenzori a Societăţii
3) Privind aprobarea Statutului Societăţii în
redacţie nouă
4) Cu privire la autentificarea semnăturilor
preşedintelui şi secretarului adunării.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi a
adunării extraordinare puteţi lua cunoştinţă pe
adresa: mun. Chişinău, str. Varniţa, 6, începând cu data de 19 octombrie 2021 de la 9.00
pănă la 16.00 în zilele de lucru. Persoana responsabilă de oferirea acţionarilor a posibilităţii
de a lua cunoştinţă cu materialele referitoare
la ordinea de zi – Guţu Lilia.
Lista acţionarilor, cu drept de participare la
adunarea extraordinară a fost perfectată de
Societatea de Registru „Grupa Financiară” SA
potrivit situaţiei din 29 septembrie 2021.
Pentru a participa la adunare e necesar
prezentarea documentului de identitate, iar
reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă
împuternicirile acordate.

