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Raport 

 de ordin continuu al entităţii de interes public şi al entităţii admise în cadrul MTF privind deţinerile 

importante de acţiuni de către acţionarii săi  

(în corespundere cu prevederile art.125 alin.(1)-(3) din Legea nr.171/ 2012 şi pct.56 sbp.1) din Regulamentul 

cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare) 

I. Informaţia privind emitentul de valori mobiliare: 

1. Denumirea 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, numărul de telefon/fax al emitentului: 

MD-2012, Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Armenească, 38, tel. (+373) 22 576  835, tel. (+373) 22 576 718, 

fax. (+373) 22 279 195. 

4. Numărul total al acţiunilor plasate, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a 

codului ISIN: 

Capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A. este constituit din 4.967.794 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 Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. 

Codul ISIN: MD14MICB1008. 

II. Identificarea deţinătorului de valori mobiliare: 

2) Persoana juridică: 

a) Denumirea completă, IDNO: „DOVERIE-INVEST” J.S.C., 205426924; 

b) Sediul; Bulgaria, 1756 Sofia, Izgrev District, Dianabad Residential Quarter, 5 „Lachezar Stanchev” str., office 

building A, 7
th

 floor; 

c) Numele, prenumele conducătorului: Alexandre Hristov. 

III. Date despre tranzacţie: 

1. Data tranzacţiei: Tranzacția de vânzare-cumpărare a acțiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A. a fost  

efectuată pe data de 14.06.2019, urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor băncii desfășurată de către 

„DOVERIE–INVEST” J.S.C.. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat la data 

de 19.06.2019. 

2. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute până la tranzacţie: 3.173.751 acțiuni ceea ce constituie 63,89% 

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

3. Numărul, cota valorilor mobiliare obținute în cadrul tranzacţiei: 682.312 acțiuni ceea ce constituie 13,73% 

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

4. Numărul, cota valorilor mobiliare deţinute după tranzacţie: 3.856.063 acțiuni ceea ce constituie 77,62% din 

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

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

concertat: 3.856.063 acțiuni ceea ce constituie 77,62% din acțiunile cu drept de vot emise de către                                   

BC „Moldindconbank” S.A. (conform Declarației privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei 

juridice care are intenția de a dobândi o deținere în capitalul social al băncii). 

IV. Semnarea: 

 
 

 

 

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


