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Informaţie 

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: Banca Comercială „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. IDNO 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. 

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

mobiliare: 

MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, 38, tel.(+373) 22-576-835, tel.(+373) 

22-576-718, pagina web: https://www.micb.md/; e-mail: actionari@micb.md; 

5. Codul ISIN al valorilor mobiliare: MD14MICB1008. 

  

II. Identificarea deţinătorului de valori mobiliare: 

Persoană juridică: 

a) Denumirea completă: Agenția Proprietății Publice; 

b) Sediul: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale,1; 

c) Numele, prenumele conducătorului: Vladimir Baldovici. 

  

III. Date despre tranzacţie: 

1. Data tranzacţiei: Tranzacția de vînzare-cumpărare a acțiunilor nou-emise de către                                       

BC „Moldindconbank” S.A s-a efectuat la data de 18.02.2019. Înregistrarea dreptului de proprietate 

asupra acţiunilor respective s-a realizat la data de 21.02.2019. 

2. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute până la tranzacţie: 0; 

3. Numărul, cota valorilor mobiliare obţinute în cadrul tranzacţiei: 3.173.751 acțiuni ceea ce 

constituie 63,89% din acțiunile cu drept de vot emise de BC „Moldindconbank” S.A.; 

4. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie: 3.173.751 acțiuni ceea ce constituie 

63,89% din acțiunile cu drept de vot emise de BC „Moldindconbank” S.A.; 

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

în mod concertat: 3.173.751 acțiuni, ceea ce constituie 63,89% din acțiunile cu drept de vot emise de       

BC „Moldindconbank” S.A. (conform Declarației privind existenţa sau lipsa activităţii concertate a 

persoanei juridice care are intenţia de a dobândi o deţinere în capitalul social al băncii). 

 
 

Secția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate  

 (022) 57-68-35 

https://www.micb.md/
mailto:actionari@micb.md

