Decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară a
acţionarilor «VELTIM» SA
De a convoca Adunarea generală extraordinară a acţionarilor «VELTIM» SA la
data de 05 noiembrie 2021, la ora 11:00,
pe adresa Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 17,
cu următoarea ordinea de zi:
1. Cu privire la alegerea Preşedintelui Adunării generale extraordinare a acţionarilor;
2. Cu privire la alegerea Secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor;
3. Cu privire la alegerea Cenzorului companiei «VELTIM» SA;
4. Cu privire la reorganizarea companiei
«VELTIM» SA prin transformare;
5. Cu privire la autentificarea de către Cenzorul a Procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
Lista persoanelor, care au dreptul să participe la Adunare, va fi întocmită de registrator
conform datelor pe data de 18.10.2021.
Acţionarii pot face cunoştinţă cu informaţia
şi documentele necesare pentru dezbaterea
chestiunilor incluse în ordinea de zi pe adresa
mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 17, în
zilele lucrătoare de la 10:00 până la 17:00.
Înregistrarea acţionarilor pentru participarea
la Adunare se v-a efectua în locul Adunării de
către secretar, pe adresa mun. Chişinău, str.
Mihail Kogălniceanu, 17, de la ora 10:30 până
la ora 10:55.
Prezenta decizie de convocare va fi adusă la
cunoştinţa acţionarilor prin comunicarea avizelor
contra semnătură şi prin publicarea unui comunicat informativ în ediţia periodică “Capital Market”,
în termenul stabilit de legislaţie în vigoare.
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S.A. “VOLAN”

1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA

ISIN
Denumirea emitentului

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

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

0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,10
518,00
235 200,00
580,00
225,00
4 800,00
1 468,00
518
2 352
58
15
24
367
1
1
1
1
1
1
1
100
10
15
200
4

1
2
3
4
5
6

Denumirea emitentului

SA „DAAC HERMES GRUP”
BC „BANCA DE FINANЭE ЫI COMERЭ” SA
SA „BUCURIA”
SA „LAFARGE CIMENT MOLDOVA”
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
SA „TRANSCOMUNICAЭII”

ISIN

MD14MARS1000
MD14BFCM1001
MD14BUCU1002
MD14CEMT1002
MD14AGIB1008
MD14COMU1007

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

Tipul tranzacĠiei: Moútenire

«VELTIM» SA

Nr.
d/o

0,17
0,15
88,98
0,00
0,68
0,10
7 800,00
6 380,00
70 551 950,00
160 000,00
2 120,80
1 468,00
780
6 380
27 324
50
964
367
1
6
4
1
2
1
10
1
50
200
1
4
MD14BTAC1009
MD14PROD1008
MD14CALC1006
MD14AGIB1008
MD14SATC1000
MD14COMU1007
SA „BTA-31”
SA „AGROPROD”
SA „CALCAR”
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
SA „CONSAT”
SA „TRANSCOMUNICAЭII”
1
2
3
4
5
6

Nr.
d/o

Denumirea emitentului

ISIN

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

Tipul tranzacĠiei: Vânzare-cumpărare

Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF pentru data de 11.10.2021 - 15.10.2021

statistici / статистика

Întreprinderea comercială
“Favorabil” SA
(mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1)
conform deciziei organului competent
din 18 octombrie 2021, anunţă convocarea adunării generale extraordinare
repetate a acţionarilor, cu prezenţa
acestora, care va avea loc pe data
de 01 noiembrie 2021, ora 18:30, la
sediul Societăţii pe adresa: mun.
Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1.
Ordinea de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii
şi a Preşedintelui Consiliului.
2. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.
3. Cu privire la încetarea înainte de termen a
împuternicirilor organului executiv – administrator fiduciar „Novicom Plus” SRL.
4. Alegerea organului executiv (Directorul) al
Societăţii.
5. Operarea modificărilor în Registrul de Stat.
6. Autentificarea semnăturilor preşedintelui
şi secretarului adunării pe procesul verbal
al adunării generale a acţionarilor.
Lista acţionarilor cu drept de participare la
adunarea generală extraordinară repetată rămîne conform situaţiei la data de 06.09.2021.
Înregistrarea acţionarilor va începe la ora
18:00. Acţionarii vor prezenta documentul de
identitate, iar reprezentanţii lor şi procura perfectată conform legislaţiei în vigoare.
Materialele pentru ordinea de zi nu se modifică. Acţionarii care nu au primit materialele
pentru ordinea de zi a adunării generale extraordinare repetate vor putea lua cunoştinţă
cu acestea începînd cu data de 22.10.202, pe
adresa: mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn,
1, sediul ÎC “Favorabil” SA, în zilele de lucru
între orele 12:00 – 13:00.

Consiliul S.A.
C.I.E. “Moldexpo”

Vă aducem la cunoştinţă, că la data
de 15.10.2021 a avut loc adunarea
generală extraordinară a acţionarilor.
La adunarea au fost adoptate
următoarele hotărîri:
1. A adopta posibilitatea încheierii de către societate a tranzacţiei cu privire la înstrăinarea
(vînzare-cumpărare) bunurilor imobile situate pe adresa: Republica Moldova, m. Edineţ,
str. Independenţei, nr. 228/4, cu nr. cadastrale: nr.4101224.481, nr.4101224.481.01 la
preţul de un milion trei sute mii (1.300.000
lei) MDL. A împuternici pe administratorul
societăţii în acest sens da a îndeplini şi de
a semna la notar contractul/te de vînzarecumpărare, alte acte necesare pentru tranzacţie şi alte acţiunile necesare.
2. A autentifica semnăturile preşedintelui şi
al secretarului pe procesul-verbal de către
cenzorul societăţii.

În atenţia
acţionarilor Restaurantul
“Casa Nunţii – Noroc” S.A.

aduce la cunoştinţă că, în data 8
octombrie 2021, a avut loc Adunarea
generală extraordinară a acţionarilor
S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat
•

•
•

•

•

•

AVIZ de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Vă aducem la cunoştinţă că la
15.10.2021, de către Consiliul Societăţii, a fost hotărîtă convocarea adunarii
generale extraordinare a acţionarilor,
care va avea loc la 05.11.2021, la
ora 09.00, pe adresa: MD-2051,
str. Suceviţa, 34, mun. Chişinău.
Ordinea de zi a adunгrii generale
extraordinare a acţionarilor:
1. Aprobarea reorganizгrii societгţii prin tranformarea formei organizatorico-juridice
din Societatea pe Acţiuni Restaurantul
„Casa Nunţii – Noroc” оn Societatea cu
Rгspunderea Limitatг Restaurantul „Casa
Nunţii – Noroc”.
2. Aprobarea proiectului de reorganizare.
3. Aprobarea actului de transmitere a activelor şi pasivelor de la Societatea pe Acţiuni
Restaurantul „Casa Nunţii – Noroc” la Societatea cu Rгspunderea Limitatг Restaurantul „Casa Nunţii – Noroc” şi altor documente ce ţin de reorganizarea societгţii.
4. Aprobarea actelor de constituire ale
Societгţii cu Rгspunderea Limitatг Restaurantul „Casa Nunţii – Noroc”, cuantumului
capitalului social, distribuirea pгrţilor sociale şi adresei juridice a acestea.
5. Numirea organelor de conducere ale
Societгţii cu Rгspunderea Limitatг Restaurantul „Casa Nunţii – Noroc”.
6. Inştiinţarea creditorilor Societгţii pe Acţiuni
Restaurantul „Casa Nunţii – Noroc” privind
reorganizarea societгţii.
7. Desemnarea persoanelor оmputernicite
din numele societгţii pentru prezentarea
şi оnregistrarea tuturor documentelor necesare aferente reorganizгrii societгţii la
Comisia Naţionalг a Pieţei Financiare, I.
P. Agenţia Servicii Publice, Societatea de
Investiţii, Societatea de Registru, Serviciul
Fiscal de Stat, CNAM, CNAS precum şi
altele instituţiile de stat.
8. Autentificarea procesului-verbal al adunгrii
generale extraordinare a acţionarilor.
Adunarea va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor
la orele 09.00, în incinta pe adresa: MD-2051,
str. Suceviţa, 34, mun. Chişinău.
Lista acţionarilor care au dreptul să participle la adunarea generală extraordinară este
perfectată la data 19.10.2021.
Înregistrarea participanţilor va începe la orele
08.00 şi pînă la orele 08.55, în incinta pe adresa:
MD-2051, str. Suceviţa, 34, mun. Chişinău.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele ordinei de zi, începînd cu 25.10.2021 de la orele
10.00 pînă 15.00 la sediul societăţii pe adresa:
MD-2051, str. Suceviţa, 34, mun. Chişinău.
Acţionarii trebuie să aibă buletinul de identitate, iar reprezentanţii procură perfectată în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
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•

URMĂTOARELE DECIZII:
S-a împuternicit Comisia de cenzori să
autentifice semnăturile preşedintelui şi
secretarului în Procesul-verbal al Adunării
generale extraordinare.
S-a aprobat Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
S-a confirmat compania „Ecofin audit Service” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor
de auditare a situaţiilor financiare ale S.A.
C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2021.
S-a stabilit plata pentru serviciile de audit
prestate de către compania „Ecofin audit
Service” S.R.L. în sumă de 28500.00 lei,
inclusiv TVA.
S-a împuternicit dna Carolina Chiper, director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a
încheia contract cu compania „Ecofin audit
Service” S.R.L. la preţul sus-menţionat.
S-a acceptat acoperirea pierderilor înregistarte conform situaţiilor financiare ale C.I.E.
„Moldexpo” S.A. pentru anul 2020, în mărime de 3 364 336 lei, precum urmează: 78
228 lei din contul capitalului de rezervă, cu
asigurarea menţinerii valorii capitalului de
rezervă în mărime de cel puţin 10% din
capitalul social al societăţii; 3 286 108 lei
din contul rezervelor statutare.
S-a luat act de situaţia economico-financiară a Societăţii pe acţiuni C.I.E. “Moldexpo”.

CF “BV Fiduciar-Invest” SA

Lista societăţilor pe acţiuni, valorile
mobiliale ale cărora se expun la
vânzare de către CF “BV FiduciarInvest” SA în cadrul licitaţiilor cu
strigare organizate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui MTF.
CF “BV Fiduciar-Invest” SA, comunică că
în conformitate cu Hotărîrea comisiei de lichidare din 04.08.2021 şi Hotărârea CNPF nr.
47/6 din 13.08.2021, în perioada 22.11.2021
– 26.11.2021, la BVM vor fi expuse spre vânzare pachete de acţiuni aflate în administrare
fiduciară a companiei.
Informaţia detaliată privind lista SA, Nr. de
acţiuni, % deţinut, preţul de vânzare a 1 acţiuni, precum şi altă informaţie relevantă în
acest sens poate fi vizualizată pe pagina web
oficială a CNPF la adresa: https://www.cnpf.
md/ro/decisions (Hotărârea CNPF: nr. 47/6 din
13.08.2021, Anexa nr. 2).
Menţiune:
Pachetele de acţiuni respective vor fi realizate ca pachete unice
Dreptul de procurare
a acţiunilor îl posedă:
1. Cetăţenii Republicii Moldova şi asociaţiile lor;
2. Persoanele juridice din Republica Moldova;
3. Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizi.
Doritorii de a procura pachetele de acţiuni
respective, urmează să încheie contract
privind prestarea serviciilor şi activităţilor de
investiţii cu o societate de investiţii licenţiată
de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Pentru informaţii vă puteţi adresa:
CF “BV Fiduciar-Invest” SA, la adresa:
mun. Chişinău, str. Sarmizegetuza 26,
tel: (022)63-92-74, tel: 068-54-00-69;
Reprezentatntul CNPF în comisia de lichidare a CF “BV Fiduciar-Invest” SA,
la adresa: CNPF, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, tel: (022)85-94-73;
Bursa de Valori a Moldovei, la adresa:
mun. Chişinău, str. Maria Cibotari 16,
tel: (022)27-75-92.
Societatea de investiţii care reprezintă
interesele CF “BV Fiduciar-Invest” SA
conform contractului de intermediere:
SA “VALINVEST”, la adresa: mun. Chişinău, str. Ghenadie Iablocichin, 5/1,
tel: (022)22-13-55, 079-77-81-64.

