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Informații
de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II al
Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat
prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019)
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
1. Denumirea completă a emitentului: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
x o bancă;
x un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail:
MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, 38, tel. (+373) 22 576 835,
tel. (+373) 22 576 718, https://www.micb.md/, actionari@micb.md.
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu
indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul
entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:
Informația privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului este publicată:
- pe propria pagină web oficială a BC „Moldindconbank” S.A. http://www.micb.md/informatiavalori-mobiliare-ro/;
- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei.
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către
emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1
din 18.02.2019 și Statutului BC „Moldindconbank” S.A., informația privind evenimentele
specificate la pct.28 subpct.3), subpct.5) și subpct.15) din Regulamentul prenotat, suplimentar se
dezvăluie prin publicarea unui aviz în ziarul „Capital Market”.
II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului
6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28
subpct.6) şi 7) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori
mobiliare):
a) hotărârile adunării generale a acţionarilor:
- data adunării:
Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., ținută prin
corespondență, a avut loc la 26.07.2021.
- cvorumul adunării:
La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. au participat
acţionarii sau reprezentanţii acestora care dețin 95,85% din total acțiuni cu drept de vot aflate în
circulație.
- chestiunile puse la vot şi rezultatul votului:
În cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. au fost
examinate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2020.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020.
3. Cu privire la plata dividendelor.
4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
5. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu
ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a
acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. a aprobat următoarele hotărâri:
1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru
anul 2020.
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Rezultatul votului:
“pentru” – 4.739.655 voturi ceea ce constituie 100,00% din voturile reprezentate la Adunarea
generală sau 95,85% din numărul total de acţiuni cu drept de vot;
“împotrivă” – 3 voturi ceea ce constituie 0,00% din voturile reprezentate la Adunare generală
sau 0,00% din numărul total de acţiuni cu drept de vot.
2. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020.
Rezultatul votului:
“pentru” – 4.739.505 voturi ceea ce constituie 100,00% din voturile reprezentate la Adunarea
generală sau 95,85% din numărul total de acţiuni cu drept de vot;
“împotrivă” – 153 voturi ceea ce constituie 0,00% din voturile reprezentate la Adunare
generală sau 0,00% din numărul total de acţiuni cu drept de vot.
3. 1) Se aprobă plata dividendelor către deținătorii instrumentelor de fonduri proprii ale Băncii în
sumă de 55,70 lei pentru o acțiune aflată în circulație, în suma totală de 275.417.394,90 lei,
din contul profitului net cumulat pentru anii 2019 şi 2020.
2) Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în formă pecuniară persoanelor
incluse în Lista acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., întocmită conform situației din
18.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3
zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC
„Moldindconbank” S.A.
3) Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în termenul prevăzut de
legislația în vigoare.
Rezultatul votului:
“pentru” – 4.739.646 voturi ceea ce constituie 100,00% din voturile reprezentate la Adunarea
generală sau 95,85% din numărul total de acţiuni cu drept de vot;
“împotrivă” – 12 voturi ceea ce constituie 0,00% din voturile reprezentate la Adunare generală
sau 0,00% din numărul total de acţiuni cu drept de vot.
4. 1) Se aprobă Actul adițional cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al
persoanelor juridice şi operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
2) Modificările operate în Statutul Băncii prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare la data
înregistrării de stat a acestora la I.P. „Agenția Servicii Publice”.
Rezultatul votului:
“pentru” – 4.734.619 voturi ceea ce constituie 99,89% din voturile reprezentate la Adunarea
generală sau 95,75% din numărul total de acţiuni cu drept de vot;
“împotrivă” – 5.039 voturi ceea ce constituie 0,11% din voturile reprezentate la Adunare
generală sau 0,10% din numărul total de acţiuni cu drept de vot.
5. 1) Se confirmă Î.C.S. „Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L. în calitate de entitate de audit
pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale BC
„Moldindconbank” S.A. în anul 2021 și a unor servicii conexe.
2) Se stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor prestate de entitatea de audit Î.C.S. „Baker
Tilly Klitou and Partners” S.R.L.
Rezultatul votului:
“pentru” – 4.739.494 voturi ceea ce constituie 100,00% din voturile reprezentate la Adunarea
generală sau 95,85% din numărul total de acţiuni cu drept de vot;
“împotrivă” – 164 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare generală sau 0,00%
din numărul total de acţiuni cu drept de vot.
3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct.3)
din Regulament):
- organul competent care a luat decizia şi data primirii deciziei privind plata dividendelor/
dobânzilor anuale şi intermediare:
Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. din 26.07.2021.
- perioada pentru care s-au calculat dividendele/dobânzile:
Dividendele au fost calculate din profitul net cumulat pentru anii 2019 şi 2020.
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- termenul efectiv de plată a dividendelor/dobânzilor:
Plata dividendelor se va efectua în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
- data la care este perfectată lista deţinătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească
dividendele/ dobânzile anunţate conform deciziei organului competent:
Lista acţionarilor care au dreptul să primească dividende conform hotărârii Adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. din 26.07.2021 se va întocmi conform
situaţiei din 18.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu
decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC
„Moldindconbank” S.A.
- mărimea dividendelor/dobânzilor anunţate per valoare mobiliară:
55,70 lei pentru o acțiune aflată în circulație.
- forma de plată a dividendelor/dobânzilor:
Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară.
- altă informație relevantă:
Din suma calculată a dividendelor va fi reținut, la sursa de plată, impozitul pe venit conform
prevederilor legislației fiscale.

Secția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate
Tel.: 022-57-68-35, 022-57-67-18, email: actionari@micb.md

