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Informații 

de ordin continuu privind evenimentele care influenţează 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/informatia-valori-

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), 

subpct.6), subpct.15) din Regulamentul prenotat, suplimentar se dezvăluie prin publicarea unui aviz în ziarul 

„CAPITAL Market”. 

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului 

17. Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, precum şi orice aranjamente de natură 

să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, în măsura în care 

astfel de evenimente sunt cunoscute de emitentul de valori mobiliare (pct.28 subpct.17) şi 18) din 

Regulament): 

- modificările prin care acţionarul a obţinut un pachet de control din acţiunile cu drept de vot ale emitentului de 

valori mobiliare:  

Tranzacție de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A. efectuată pe piața 

reglementată a Bursei de Valori a Moldovei. 

- denumirea persoanei juridice care a preluat controlul:  

Persoana juridică nerezidentă „DOVERIE-INVEST” J.S.C. (Bulgaria). 

- beneficiarul efectiv al persoanei juridice care a preluat controlul:  

Emitentul este în proces de acumulare a informației. 

- forma de control: 

În rezultatul tranzacției „DOVERIE-INVEST” J.S.C. a dobândit 3.173.751 acțiuni ceea ce constituie 63,89% din 

acțiunile cu drept de vot emise de către  BC „Moldindconbank” S.A. 

- descrierea tranzacţiei prin intermediul căreia persoana juridică a obţinut controlul:  

Tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de 3.173.751 acțiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A. 

(63,89% din capitalul social al băncii) s-a efectuat pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei la data 

de 19.03.2019, urmare a licitației cu strigare care a avut loc la data de 18.03.2019. Înregistrarea drepturilor de 

proprietate asupra acțiunilor emise de bancă s-a realizat la data de 22.03.2019.  
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