
  

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare 

  

Informaţia privind deţinerile 

de acţiuni  pentru persoanele  (fizice, juridice)  care  individual  sau 

 împreună cu  persoanele ce activează  în mod concertat au obţinut 

 sau au înstrăinat  acţiuni cu drept  de vot ale unui emitent de valori 

mobiliare şi în urma  acestora cota  deţinerilor atinge, depăşeşte 

sau coboară sub  limita de  5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 

66%, 75% şi 90% din acţiunile aflate în circulaţie ale emitentului 
  

 

I. Informaţia privind emitentul de valori mobiliare 
1. Denumirea emitentului de valori mobiliare: BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. 

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: 

 o instituţie financiară; 

 emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată. 

3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Agenţia Servicii Publice: 

 Numărul de înregistrare(IDNO): 1002600003778; 

 Data înregistrării: 21.05.2001. 

4. Sediul emitentului de valori mobiliare, numărul de telefon, fax ale emitentului de valori mobiliare: 

Sediul: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +373(22)268-

999, Fax: +373(22)228-058, web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center: tel.: 

+373(22)268-999, e-mail: inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24: tel.: +373(22)268-998. 

5. Codul ISIN al valorilor mobiliare: MD14AGIB1008. 

II. Identificarea deţinătorului de valori mobiliare 
1. Persoană juridică vînzător: 

a) Denumirea completă: Agenţia Proprietăţii Publice  

b) Sediul: Piaţa Marii Adunari Naţionale, 1  

c) Numele, prenumele conducătorului: Vladimir Baldovici 

2. Persoană juridică cumpărător: 

a) Denumirea completă: HEIM Partners Limited; 

b) Sediul: 35 Great St Helen’s, London EC3A 6AP, United Kingdom; 

c) Numele, prenumele conducătorului: Tofan Vasile 

III. Date despre tranzacţie: 

1. Data tranzacţiei: 02.10.2018 

Vînzător: 

2. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute până la tranzacţie: 426 365 acţiuni ceea ce reprezintă  

41,09%; 

3. Numărul, cota valorilor mobiliare înstrăinate în cadrul tranzacţiei: 426 365 acţiuni ceea ce 

reprezintă  41,09%; 
4. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie: 0; 

5. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie în comun cu persoanele ce activează în 

mod concertat: 0 (conform declaraţiei acţionarului). 

Cumpărător: 

6. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute pînă la tranzacţie: 0;  

7. Numărul, cota valorilor mobiliare obţinute în cadrul tranzacţiei: 426 365 ceea ce reprezintă 

41,09%; 
8. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie: 426 365 ceea ce reprezintă 41,09%; 
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9. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie în comun cu persoanele ce activează în 

mod concertat: 426 365 ceea ce reprezintă 41,09%. 

 

 

 

 

Notă: 

Informaţia este întocmită şi dezvăluită în conformitate cu cerinţele art.125 din Legea privind piaţa de capital nr.171 

din 11.07.2012 şi ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, 

aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/11 din 12.02.2016 (Capitolul V). 

Obligativitatea de raportare apare şi în cazurile în care: 

a) urmare a convertirii, fracţionării, consolidării valorilor mobiliare, deţinătorii de acţiuni ating, depăşesc sau 

coboară sub limitele prenotate; 

b) persoana obţine/înstrăinează valori mobiliare ce pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot sau în instrumente 

financiare în al căror temei poate achiziţiona acţiuni cu drept de vot în mărimile ce ar atinge, depăşi sau coborî sub 

limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75%, 90%. 


