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StatisticatranzactiilorînregistratepepiaƜareglementatĉdela29.08.2022pinala02.09.2022
Data
tranzacƜiei
30.08.2022
01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022
02.09.2022
02.09.2022
02.09.2022

CodulISIN
MD14OTPB1008
MD14ROCA1006
MD14AGIB1008
MD14OTPB1008
MD14VCTB1004
MD14ENER1001
MD14ENER1001
MD14VCTB1004

Valorimobiliare,
unit.
100
83125
10
150
188
1000
175
372

Denumireaemitentului
OTPBankS.A.
CA"ACORDGRUP"SA
BC"MAIB"S.A.
OTPBankS.A.
BC"VICTORIABANK"S.A.
BC"ENERGBANK"SA
BC"ENERGBANK"SA
BC"VICTORIABANK"S.A.

5

Pretul,
Valoarea
%din
Volumul,lei
Emisia
TipultranzacƜiei
lei
nominalĉ,lei
emisie
280.00 28000.00
10.00 10000000 0.00 Cumpararevinzare
85.00 7065625.00 85.00
435295 19,1 Altetranzactii(speciale)
4500.00 45000.00
200.00 1037634 0.00 Cumpararevinzare
280.00 42000.00
10.00 10000000 0.00 Cumpararevinzare
75.00 14100.00
10.00 25000091 0.00 Cumpararevinzare
140.64 140640.00
50.00
2000000 0.05 Cumpararevinzare
140.64 24612.00
50.00
2000000 0.01 Cumpararevinzare
80.00 29760.00
10.00 25000091 0.00 Cumpararevinzare

Statistica tranzacĠiilor înregistrate în afara pieĠei reglementate sau MTF pentru data de 29.08.2022 - 02.09.2022
Data
tranzacĠiei
29.08.2022
29.08.2022
30.08.2022
30.08.2022

Emitentul

Cod ISIN

MATCON-MATRICALA SA
Efes Vitanta Brewery SA
AGROFIRMA CIMISLIA SA
FRANZELUЭA SA

PreĠ Numărul de Valori mobiliare
PreĠ de
Volumul total
nominal, tranzacĠii, tranzacĠionate, tranzacĠionare, al tranzacĠiei, Cota, %
lei
unit.
unit.
lei
lei

MD14MATC1006 1,00
MD14VEST1003 25,00
MD14LIAC1000 1000,00
MD14FRAN1004 20,00

7
2
1
1

76367
17
77
380

1,00
25,00
1000,00
20,00

76367,00
425,00
77000,00
7600,00

30.08.2022 Moldova Agroindbank SA

MA14AGIB1008

200,00

1

50

200,00

10000,00

02.09.2022 AUTO-SIGURANTA SA

MD14OTUA1002

100,00

1

770

100,00

77 000,00

02.09.2022 Centrul Tehnic Ceadîr-Lunga SA

MD14CETH1009

20,00

1

176

20,00

3520,00

B.C. „ENERGBANK” S.A.

Consiliul SA “Suceava”

anunta convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, care va
avea loc pe 22 septembrie 2022 la orele 10-00 pe adresa: Chisinau, str. Suceava, 110. Inregistrarea actionarilor va incepe la ora 9-00.

Comunicat informativ
În conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital nr. 171 din 11-07-2012
şi a „Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori
mobiliare”, aprobat prin Hotărârea CNPF
nr. 7/1 din 18-02-2019, «Informaţia de
ordin continuu privind evenimentele care
influenţează emitentul» a fost publicat pe
pagina web a Băncii http://energbank.com/
ro/info/guvernanta-corporativa şi prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a
informaţiei https://emitent-msi.market.md.

ÎN ATENŢIA ACTIONARILOR
Entităţii de interes public
CA “DONARIS VIENNA
INSURANCE GROUP” SA
şi persoanelor interesate
În conformitate cu prevederile pct. 8
si p. 9 din Regulamentul cu privire la
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valorii mobiliare, aprobat prin
Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019, Organul
executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO
1002600020908, aduce la cunoştinţa,
că Raportul semestrial al Companiei
conform situaţiei la 30.06.2022 în componenţa prevăzuta de Secţiunea 3, p. 19
din Regulament este disponibil pe pagina web a Companiei www.donaris.md,
compartimentul “Dezvăluirea informaţiei”,
precum si este plasat pe portalul emitenţilor – Mecanismul de Stocare a Informaţiilor (MSI) http://emitent-msi.market.md.
Consiliul de Administratie CA „Donaris
Vienna Insurance Group” SA

1.
2.
3.
4.

Ordinea de zi:
Majorarea capitalului social a societatii prin intermediul emisiunii suplimentare inchise de actiuni.
Aprobarea rezultatelor emisiunii suplimentare inchise si a listei preliminare a subscriitorilor.
Aprobarea statutului societatii in redactie noua.
Autentificarea semnaturilor Presedintelui si secretarului in procesul verbal al adunarii generale
extraordinare.

Cu materialele adunarii se poate lua cunostinta de pe data de 7 septembrie pina la 21 septembrie
2022 de la orele 15-00 pina la 18-00 în incinta S.A. “Suceava”, str. Suceava, 110.
Pentru participarea la adunare, actionarii vor avea buletin de identitate sau procura.
Lista actionarilor cu dreptul de a participa la adunarea generala s-a intocmit conform situatiei la 07
septembrie 2022.
Consiliul societatii

Stimaţi acţionari
ai SA “Cardinal-Plus”!
La adunarea generală anuală a acţionarilor din 01.09.2022 a fost primită
decizia de majorare a capitalului social al SA “Cardinal-Plus” de la 35 000
lei pînă la 630 000 lei prin majorarea
valorii nominale a unei acţiuni de la 1
lei pînă la 18 lei.
Suma majorării va constitui 595 000 lei
constituie peste 25% din capitalul social
existent. Numărul de valori mobiliare nu
se modifică şi constituie 35 000 acţiuni.
Conform art. 41 al Legii privind SA în cazul majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor, cota deţinătorilor acestora va rămîne neschimbată.
Deţinătorii de acţiuni sunt indicaţi în
lista (registrul) acţionarilor ce au avut
dreptul să participe la prezenta adunare
anuală a acţionarilor.
Această listă se consideră drept lista a
subscriitorilor. Mărirea valorii nominale a
acţiunilor plasate de Societate se efectuează în proporţie egală pentru toate
acţiunile Societăţii.

In atentia actionarilor S.A.
«FABRICA DE UNT DIN FLORESTI»
Consiliul societatii anunta decizia de convocare
a adunarii generale extraordinare a actionarilor
S.A. «FABRICA DE UNT DIN FLORESTI», care
va fi petrecută cu prezenta la 07 octombrie anul
2022 cu începre de la ora 16.00 pe adresa r-nul
Floresti, sat. Varvareuca S.A. «FABRICA DE
UNT DIN FLORESTI». Înregistrarea participanţilor la adunare de la ora 15-30 pînă la ora 16-00.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:
1. Aprobarea Statutului S.A. «FABRICA DE UNT
DIN FLORESTI» in redactie noua (cu redactarea/
actualizarea activităţilor desfăşurate).
2. Acordarea împuternicirilor.
Lista acţionarilor care au dreptul să participle la adunare este întocmită la situaţia din 07.09.2022.
Actionarii pot lua cunostinta cu documentele de pe
ordina de zi a adunării în zilele lucrătoare între orele
10 şi 16 incepind cu data 03.10.2022 pe adresa r-nul
Floresti, sat. Varvareuca S.A. «FABRICA DE UNT DIN
FLORESTI» – în contabilitate.
Pentru participare la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentantii actionarilor
cu procura autentificata conform legii cu indicarea în
ea a instrucţiunilor de vot la adunare.
Telefon pentru relaţii: 250-2-62-54

Tipul tranzactiei

58,15
0,00
0,15
0,02

vânzare-cumpărare
vânzare-cumpărare
moútenire
moútenire
donaĠie între persoanele care sunt soĠi, rude sau
0,00
afini până la gradul II inclusiv
Vânzare-cumpărare conform prevederilor art.12
alin.(9) din Legea nr.1134/1997 privind SA
0,13 moútenire

0,43

Banca Comercială Română
Chişinău S.A.
COMUNICAT INFORMATIV
Banca Comercială Română Chişinău S.A.
(IDNO 1003600021533) aduce la cunoştinţa
publicului că, la data de 31 august 2022 a avut
loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, desfăşurată cu prezenţa acţionarului BCR
Chişinău S.A., la care
unanim s-a decis:
1. Aprobarea prelungirii mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere.

F.P.C. „Stejaur” S.A.
Consiliul F.P.C. „Stejaur” S.A. în cadrul şedinţei consiliului din 19.08.2022
(Proces-verbal nr. 2), cu votul unanim al tuturor membrilor aleşi,
a decis aprobarea
1. Dării de seamă privind plasarea de către
societate a 23 664 acţiuni cu drept de vot,
ce constituie peste 25% din toate acţiunile
cu drept de vot plasate ale societăţii care
în temeiul art. 81 lit. (b) din Legea nr. 1134/
1997 privind Societăţile pe acţiuni se consideră tranzacţie de proporţii.
2. Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară de acţiuni.
3. Modificări la statutul societăţii în legătură cu
emisiunea suplimentară de acţiuni.
Respectiv, în conformitate cu art. 77 alin. (8)
din Legea nr. 1134/ 1997 acţionarii minoritari
ai societăţii sunt în drept să depună în adresa
societăţii o cerere privind achiziţionarea acţiunilor ce le aparţin, în formă scrisă, cu respectarea normelor specificate la art. 77 alin. (9) din
Legea nr. 1134/ 1997. Termenul de depunere a
cererii prenotate va fi de cel mult 3 luni de la
data producerii evenimentului (data înregistrării
majorării capitalului social).
Conform art. 77 alin. (8) din Legea nr. 1134/
1997 societatea va achiziţiona în mod obligatoriu acţiunile plasate de ea de la acţionarii care
vor depune cereri scrise de achiziţie.

