Informaţia
privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului
de valori mobiliare sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia în conformitate cu
art.123 din Legea nr.171 din 11.07.2012 şi Secţiunea 5 din Capitolul II, pct.36-37 din Capitolul III
al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea
Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
1. Denumirea completă şi prescurtată a emitentului de valori mobiliare:
denumirea completă: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.; denumirea prescurtată BC „Moldindconbank” S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
x o instituţie financiară;
x un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare:
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. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:
- Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600028096;
- Data înregistrării 20.06.2001.
5. Activitatea principală (conform CAEM): K 64.19.
6. Informaţia privind societatea de registru a emitentului de valori mobiliare:
Denumirea
completă
„Registru-Garant”
S.A.

Sediul
MD-2012, Republica
Moldova,
mun.Chişinău, str. M.
Varlaam, 65

Seria, numărul
şi data
eliberării
licenţei
- - -*

Numele
Prenumele
conducătorului

Maria Varsan

Telefonul
conducătorului

Data şi
numărul
contractului

+373 69 887 600

---

* Prin Hotărârea CNPF nr.53/1 din 03.12.2018 autorizația de societate de registru eliberată Societății de registru „RegistruGarant” S.A., a fost retrasă. Ținerea Registrului deținătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A.
urmează a fi transmisă către altă societate de registru, desemnată de CNPF.
Informaţia privind societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
Denumirea
completă
„MOORE
STEPHENS KSC”
S.R.L.

Sediul
MD-2012, Republica
Moldova,
mun.Chişinău, str.
Vlaicu Pîrcălab, 63
et.6 Sky Tower

Seria, numărul şi
data eliberării
licenţei

Numele
Prenumele
conducătorului

Telefonul
conducătorului

Data şi
numărul
contractului

Seria A MMII,
nr.052414 din
03.12.2015

Andrei Marius
Stan,
Elena Panainte

+373 22 022 555
+373 68 892 555

nr.05A/23 din
23.04.2018

7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare:
Acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune. Fiecare acțiune aflată în circulație oferă
dreptul la un vot la Adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile băncii
în cazul lichidării acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de legislație şi de Statutul BC „Moldindconbank” S.A.
8. Informaţia referitor la publicarea informaţiei privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa
activitatea emitentului sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului):
Informația privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului sau preţul valorilor
mobiliare ale acestuia este publicată:
- pe pagina web a BC „Moldindconbank” S.A. http://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/;
- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei.
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II. Evenimente care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare sau preţul valorilor
mobiliare al acestuia:
15. Schimbări în controlul asupra entității de interes public, precum și orice aranjamente de natură să determine în
viitor schimbări în controlul asupra acesteia (pct.29 subpct.14) din Regulament:
La data 18.02.2019, în cadrul licitației cu strigare desfășurată pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, s-a efectuat
tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acțiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank” S.A. Urmare a acestei
tranzacții, Agenția Proprietății Publice în numele Guvernului Republicii Moldova a achiziționat pachetul de 3.173.751 acțiuni,
ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra
acţiunilor respective s-a realizat la data de 21.02.2019.

Secția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate
 (022) 57-68-35
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