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PREAMBULUL
Prezentul Statut in redactie noua, este elaborat in conformitate cu cerintele Codului Civil al Republicii 

Moldova nr.ll07-X V  din 06.06.2002 (in continuare „СС”), al Legii „Privind societatile pe actiuni” nr,1134-XIII 
din 02.04.1997, (in continuare ,,LSA”), al Legii „Privind piata de capital” nr.171 din 11.07.2012, (in continuare 
.,LPC”), alte acte legislative in vigoare ale Republicii Moldova.

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Denumirea, forma organizatorico-juridica, sediul $i durata de activitate.

1. Denumirea intreaga: Societatea pe Actiuni «СЕТ-NORD» (in continuare numita - Societate)
2. Denumirea prescurtata: S.A. «СЕТ-NORD».
3. Forma organizatorico-juridica: societate pe actiuni.
4. Sediul Societatii (adresa juridica): MD-3100, Republica Moldova, mun. B31ti, str.§tefan cel Mare, 168.
5. Durata de activitate a Societatii: este nelimitata.

Articolul 2. Statutul juridic al Societatii.

1. Societatea este fondata:
- in conformitate cu Legea cu privire la privatizare, Legea privind societatile pe actiuni, Legea cu privire la 

Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu Hotarirea 
Guvemului Republicii Moldova № 628 din 08 iulie anul 1997, Ordinul Departamentului ’’Energetica, 
Resurse Energetice §i Combustibil” № 60 din 10 iulie anul 1997, Premisul de inregistrare a intreprinderii 
№ 1092 din 23 octombrie anul 1997 al Ministrului Privatizarii ?i Administrarii Proprietatii de Stat, 
Declaratia de Constituire din 13 octombrie anul 1997;

- prin reorganizarea subdiviziunii ”CTE din Balti” a Companiei de Stat ’’MOLDENERGO” §i este succesorul 
ei de drept al obligatiunilor $i drepturilor patrimoniale conform bilantului de divizare din data 01 
septembrie anul 1997, inclusiv a celor, ce tin de terenul aferent. (Anexa nr.l, Lista obiectelor patrimoniului 
de stat transmise Societatii cu drept de administrare economica).

2. Societatea este persoana juridica, care i§i desfa§oara activitatea sa in conformitate cu legislatia in vigoare §i 
prezentul Statut al Societatii.

3. Societatea poseda cu drept de proprietate patrimoniu, care este separat de patrimoniul actionarilor ji este trecut 
la evidenta in bilantul ei independent.

4. Fata de actionarii sai Societatea are obligatii in conformitate cu LSA, cu alte acte legislative §i cu prezentul 
Statut al Societatii.

5. Societatea poate in numele sau sa dobandeasca §i sa exercite drepturi patrimoniale §i drepturi nepatrimoniale 
personale, sa aiba obligatii, sa fie reclamant ji pirit in instanta judecatoreasca.

6. Societatea este in drept sa desfa§oare orice activitati neinterzise de legislate. Anumite activitati, al caror 
nomenclator este stabilit de legislatie, Societatea este in drept sa le desfajoare numai in baza licentei.

7. Societatea are dreptul sa deschida conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova §i in strainatate.
8. Societatea are sigiliu cu denumirea sa in limba de stat scrisa in intregime §i cu indicarea sediului.
9. Societatea este in drept sa aiba §tampile cu antet §i blanchete cu denumirea sa, precum §i marca comerciala

(marca de serviciu) inregistrata §i alte mijloace de identificare vizuala a Societatii. Orice act si orice scrisoare
care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridica de organizare, sediul, numarul inregistrarii 
de stat, marimea capitalului social si numele conducatorului.

10. Societatea este in drept sa infiinteze filiale §i reprezentante in Republica Moldova in conformitate cu LSA §i 
alte acte legislative, iar in strainatate -  §i in conformitate cu legislatia statului strain, daca acordul international 
la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

11. Societatea poate exercita controlul asupra altor intreprinderi $i poate avea societati dependente in Republica 
Moldova, infiintate in conformitate cu LSA si cu alte acte legislative, iar in strainatate - §i in conformitate cu 
legislatia statului strain, daca acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

12. Societatea este in drept sa emita acte normative interne (regulamente, instructiuni, dispozitii, contracte §i alte 
acte) cu destinatia de a organiza activitatea Societatii, care se aproba de organele de conducere §i de persoanele 
cu functii de raspundere ale'Societatii conform competentei §i cerintelor legislatiei in vigoare.

13. Pentru realizarea scopurilor sale $i genurilor de activitate Societatea este in drept:
1) sa practice activitate de antreprenoriat;
2) sa procure (sa atraga) de la alte persoane juridice si persoane fizice bunuri §i drepturi patrimoniale (inclusiv 

asupra proprietatii intelectuale) in scopul practicarii activitatii de antreprenoriat;
3) sa participe cu patrimonial sau la activitatea altor agenti economici;
4) sa utilizeze, in cadrul activitatii sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative si intelectuale;
5) sa-§i stabileasca, in mod independent, genurile de activitate, s3-ji formeze programul de productie, sa-§i 

aleaga fumizorii §i beneficiarii productiei fabricate (lucrarilor §i serviciilor prestate), sa execute, pe baza de 
contract, lucrari la comanda agenti lor economici;

6) sa stabileasca, preturile §i tarifele la productia fabricate (lucrarile §i serviciile prestate), in conformitate cu 
legislatia in vigoare §i acte normative.
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7) sa deschida conturi la band pe teritoriul Republicii Moldova §i peste hotare in scopul efectuarii tuturor 
genurilor de operatiuni de decontare, creditare, incasare etc.;

8) sa angajeze lucratori pe baza de contract (acord) §i in alte conditii §i sa concedieze lucratorii incadrati, in 
conformitate cu legislatia in vigoare;

9) sa stabileasca, in mod independent, formele, cuantumul retribuirii muncii §i alte tipuri de venituri ale 
persoanelor angajate;

10) sa stabileasca independent programul de lucru;
11) sa fie agent al relatiilor economice exteme;
12) sa efectueze operatiuni valutare;
13) sa dispuna liber de beneficiul (venitul) obtinut de pe urma activitatii de antreprenoriat, care ramine dupa 

achitarea impozitelor si a altor plati obligatorii;
14) sa atace in instanta judecatoreasca competenta actiunile autoritatilor ale administratiei publice §i ale altor 

organe sau agenti economici, care ii lezeaza drepturile sau interesele legitime; etc.

Articolul 3. Patrimoniul $i raspunderea Societatii.

1. Patrimoniul Societatii se constituie ca rezultat al plasarii actiunilor, al activitatii sale economico-financiare §i in 
alte temeiuri prevazute de legislate.

2. Societatea este in drept sa acorde §i sa atraga imprumuturi in conformitate cu LSA, cu legislatia in vigoare $i cu 
prezentul Statut al Societatii.

3. Societatea raspunde pentru obligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de proprietate.
4. Societatea nu raspunde pentru obligatiile actionarilor sai.
5. Societatea nu este in drept sa acorde imprumuturi, precum si sa ofere garantii in vederea achizitionarii valorilor 

mobiliare proprii.

Articolul 4. Scopul si genurile de activitate ale Societatii

1. Scopul principal al Societatii este obtinerea profitului in urma desfa§urarii activitatii de antreprenoriat.

2. Societatea exercita urmatoarele genuri de activitate principale:
35.30 -  Fumizarea de abur §i aer conditionat
35.11- Productia de energie electrica '
35.14 - Comercializarea energiei electrice 
71.20- Activitati de testare §i analize tehnice 
49.41 - Transporturi rutiere de marfuri;
52.10- Depozitari;
52.24 - Manipulari;
68.20 - Inchirierea ji exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

3. Societatea poate efectua §i alte tipuri de activitati suplimentare, care nu sint interzise de legislatia Republicii 
Moldova.

CAPITOLUL II. VALORILE MOBILIARE SI CAPITALUL SOCIAL.
Articolul 5. Valorile mobiliare

1. Societatea poate emite valori mobiliare in forma de:
a) Actiune -  un document, care atesta dreptul proprietarului lui (actionarului) de a participa la conducerea 

Societatii, de a primi dividende, precum si о parte din bunurile Societatii in cazul lichidarii acesteia.
b) Obligatiune -  un titlu financiar de imprunrat care atesta dreptul detinatorului de obligatiuni de a primi 

de la emitentul ei valoarea nominala sau valoarea nominala §i dobinda aferenta in marimea si in 
termenele stabilite prin decizia de emitere a obligatiunilor.

c) alte valori mobiliare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
2. Emisiunea, plasarea, circutetia $i anularea actiunilor, obligatiunilor si altor valori mobiliare ale societatii se 

efectueaza in conformitate cu LSA, cu legislatia privind piata de capital, cu legislatia in vigoare si cu prezentul 
statut al societatii.

3. Valorile mobiliare se emit doar in forma nominativa nematerializata, in moneda nationala, care reprezinta 
inscrieri facute la conturile personale ale persoanelor inregistrate in registrul detinatorilor de valori mobiliare.

4. Societatea este obligata sa asigure tinerea registrului detinatorilor valorilor mobiliare ale Societatii in 
conformitate cu LSA, §i cu legislatia privind piata de capital.

5. Societatea care a incheiat contract cu registratorul nu este eliberata de raspundere in fata actionarilor pentru 
tinerea registrului detinatorilor valorilor mobiliare ale Societatii.

Articolul 6. Capitalul social al Societatii.
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1. Capitalul social al Societatii constituie 117.074.300 lei (Una suta japtesprezece milioane japtezeci §i patru mii 
trei sute) lei.

2. Capitalul social este divizat in 11.707.430 (Unsprezece milioane $apte sute $apte mii patru sute treizeci) actiuni 
ordinare nominative nematerializate de I-a clasa cu valoarea nominala de 10 (Zece) lei fiecare, in valoare totala 
de 117.074.300 lei (Una suta §aptesprezece milioane japtezeci §i patru mii trei sute) lei, care atesta dreptul 
proprietarului (actionarului) ei la un vot in adunarea generala a actionarilor Societatii, de a primi о cota-parte 
din dividende, precum §i о parte din bunurile Societatii in cazul lichidarii acesteia

3. Toate actiunile emise §i plasate sint actiuni ordinare nominative nematerializate de aceeaji clasa, care asigura 
proprietarilor lor drepturi egale §i care au aceleaji caracteristici distinctive.

4. Cota detinuta de fiecare actionar in numarul total de actiuni al capitalulului social al Societatii este reflectata in 
registrul detinatorilor valorilor mobiliare ale Societatii, evidenta caruia este efectuata in conformitate cu 
legislatia in vigoare.

5. Capitalul social al Societatii determine valoarea minima a activelor nete ale Societatii, care asigura interesele 
patrimoniale ale creditorilor §i actionarilor.

6. Marimea capitalului social se indica in bilant, registrul actionarilor ji pe foaia cu antet ale Societatii.
7. Felurile aporturilor la capitalul social al Societatii se stabilesc in conformitate cu legislatia in vigoare prin 

hotararea privind emiterea suplimentara de actiuni.
8. Aporturi la capitalul social pot fi:

a) mijloace banejti;
b) valorile mobiliare platite in intregime;
c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate in bani;
d) obligatiile (datoriile) Societatii fata de creditori.

9. Aporturile nebanejti la capitalul social pot fi transmise Societatii cu drept de proprietate sau cu drept de 
folosinta.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

1. Capitalul social al Societatii poate fi modificat prin marirea sau reducerea lui, in conformitate cu LSA, cu alte 
acte legislative §i cu prezentul Statut.

2. Hotararea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generala a actionarilor Societatii. Hotarirea de 
modificare a capitalului social va confine motivelc, modul §i volumul modificarii capitalului social, precum §i 
datele despre numarul de actiuni plasate sau anulate ale Societatii §i valoarea lor nominala (fixata).

3. Capitalul social al Societatii poate fi marit prin:
a) marirea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate si/sau;
b) plasarea de actiuni ale emisiunii suplimentare.

4. Marirea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate se efectuiaza in proportie egala pentru toate actiunile 
Societatii.

5. La majorarea valorii nominale a actiunilor, cota detinatorilor acestora va ramine neschimbata.
6. Plasarea actiunilor emisiunii suplimentare se efectueaza in conformitate cu LSA, cu legislatia in vigoare, cu 

prezentul statut al societatii §i cu decizia de emitere suplimentara de actiuni.
7. Conditiile emiterii suplimentare de actiuni, inclusiv costul plasarii lor, vor fi aceleaji pentru toti achizitorii de 

actiuni. Costul plasarii actiunilor de aceeaji clasa va fi nu mai mic decit valoarea nominala sau valoarea fixata a 
acestora.

8. Surse ale maririi capitalului social pot fi:
a) capitalul propriu al Societatii in limita partii ce depa§e§te capitalul ei social; §i/sau
b) aporturile primite de la achizitorii de actiuni.

9. Actiunile emisiunii suplimentare platite in intregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societatii se 
repartizeaza intre actionarii Societatii fara piata, in corespundere cu clasele §i proportional numarului de actiuni 
care le apartin.

10. Capitalul social al Societatii poate fi redus prin:
a) reducerea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate; §i/sau
b) anularea actiunilor de tezaur.

11. Hotarirea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicata de Societate in Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova in termen de 15 zile de la data luarii ei. Creditorii Societatii, in termen de о luna de la data publicarii 
hotaririi cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul sa ceara de la Societate la alegerea acesteia:

a) acordarea de cautiuni sau garantarea obligatiilor asumate de ea; sau
b) executarea inainte de termen sau incetarea inainte de termen a obligatiilor Societatii §i repararea 

prejudiciilor cauzate de aceasta.
12. In cazul lipsei cerintelor fata de Societate din partea creditorilor, hotarirea de reducere a capitalului social intra 

in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii. In cazul existentei cerintelor mentionate la al.(l 1) al prezentului 
articol, hotarirea de reducere a capitalului social intra in vigoare dupa satisfacerea acestora.

13. Daca adunarea generala a actionarilor a luat hotarirea de a plati actionarilor о parte din activele nete ale 
Societatii din motivul reducerii capitalului ei social, aceasta piata se efectuiaza numai dupa inregistrarea 
modificarilor respective in Statutul Societatii.
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14. Societatea este obligata sa inregistreze la Comisia Nationals a Pietei Financiare totalurile emiterii suplimentare 
de actiuni sau anularea actiunilor de tezaur. Fara inregistrarea mentionata, inregistrarea modificarii capitalului 
social al Societatii nu se admite.

Articolul 8. Actiunele.

. Societatea este in drept sa efectuieze emisiunea actiunilor prin intermediul ofertei publice (emisiune publica) 
sau prin intermediul ofertei inchise (emisiune inchisa).

2. Societatea este in drept sa plaseze actiuni ordinare §i preferentiale.
3. Cota-parte de actiuni preferential nu poate depa§i 25% din capitalul social al Societatii.
4. Actiunile ordinare pot fi doar de о singura clasa. Actiunile preferentiale pot fi de о singura clasa sau de mai 

multe clase.
5. Societatea poate define actiuni de tezaur. Actiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societatii, nu dau 

dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul la primirea dividendelor ji a unei parti din bunurile 
Societatii in cazul lichidarii acesteia.

6. Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in scop de a reduce capitalul social al Societatii urmeaza a fi 
anulate dupa inregistrarea modificarilor respective in Registrul de stat al valorilor mobiliare §i in Statutul 
Societatii.

7. Valoarea nominala (fixata) a actiunilor de tezaur de о singura clasa sau de mai multe clase ale Societatii nu 
poate depaji 10% din capitalul social al Societatii.

8. In caz de incalcare a cerintei alin.(5) al prezentului articol, Societatea va instraina actiunile de tezaur in cel mult 
un an de la data incalcarii cerintei mentionate. Actiunile care nu au fost instrainate in acest termen vor fi 
anulate, Societatea fund obligata sa reduca corespunzator capitalul sau social.

9. Particularitatile emisiunii, plasarii, circulatiei si anularii actiunilor ale societatii se efectueaza in conformitate cu 
LSA, cu legislatia privind piata de capital, cu legislatia in vigoare ?i cu prezentul statut al societatii.

Articolul 9. Obligatiunele.

1. Societatea este in drept sa plaseze obligatiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau detinatorilor de
obligatiuni dreptul de a schimba obligafiunile pe actiuni ale Societatii. Emisiunea obligatiunilor convertibile se 
decide prin hotarirea adunarii generate a actionarilor, iar a altor obligafiuni poate fi decisa §i de Consiliul 
Societafii. «

2. Societatea este in drept s3 plaseze obligatiuni, cu acoperire sau fara acoperire, in modul §i in condifiile stabilite 
de legislatia privind piata de capital.

3. Obligatiunile se platesc numai cu mijloace bane§ti.
4. Detinatorii de obligatiuni apar in calitate de creditori ai Societatii.
5. Detinatorii de obligatiuni au dreptul preferential fata de acfionari la primirea unei parti din profitul Societatii 

sub forma de dobanda sau alt profit.
6. Valoarea nominala a obligatiunii Societatii trebuie sa se imparta la 100 de lei. Termenul de circulafie a 

obligatiunilor va fi de cel putin un an.
7. Obligatiunile nu pot fi plasate in scopul de a constitui, intregi sau majora capitalul social al Societatii.
8. Societatea este in drept sa achizitioneze sau sa rascumpere obligatiunile plasate de ea numai cu scopul de a le 

stinge. Achizitionarea §i rascumpararea obligatiunilor de catre Societate au loc pina la expirarea perioadei 
pentru care ele au fost emise sau la sfirjitul perioadei respective, in conformitate cu decizia de emitere.

9. Definatorul de obligatiuni are dreptul sa ceara de la Societate rascumpararea obligatiunilor plasate inainte de 
termenul de scadenta in cazul in care emitentul nu respecta termenul de achitare a dobinzilor aferente.

10. Particularitatile emisiunii, plasarii, circulatiei, achizitionarii, rascumpararii §i stingerii obligatiunilor societafii se 
efectueaza in conformitate cu LSA, cu legislatia privind piata de capital, cu legislatia in vigoare §i cu prezentul 
statut al societatii.

CAPITOLUL III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR.
Articlolul 10. Actionarii.

1. Acfionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor actiuni ale Societatii in modul stabilit 
de LSA §i de alte acte legislative.

2. Acfionari a Societafii pot fi persoane fizice §i juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum §i 
state straine §i organizatii intemafionale.

3. Actionarii Societatii nu raspund pentru obligatiile Societafii §i suporta riscul pierderilor in limita valorii 
actiunilor ce le apartin.

4. Fata de bunurile ce apartin Societafii cu drept de proprietate, acfionarul este titular al drepturilor obligationale 
prevazute de legislatia in vigoare §i de prezentul Statut.

Articolul 11. Drepturile actionarilor.

1. Acfionarul Societatii are dreptul:
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a) sa participe la adunarile generate ale actionarilor, sa aleaga fi sa fie ales in organele de conducere ale 
Societatii;

b) sa ia cunofiinta de materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor;
c) sa ia cunofiinta fi sa faca copii de pe documentele Societatii, accesul la care este prevazut de LSA, de 

prezentul Statut sau de regulamentele Societatii;
d) sa primeasca dividendele anuntate in corespundere cu clasele fi proportional numarului de actiuni care ii 

apartin;
e) sa instraineze actiunile care ii apartin, sa le puna in gaj sau in administrare fiduciara;
f) sa ceara rascumpararea actiunilor care ii apartin, in cazurile prevazute de LSA sau de prezentul Statut;
g) sa primeasca о parte din bunurile Societatii in cazul lichidarii ei;
h) sS ceara introducerea chestiunii in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu 

prevederile al.4 fi al.5 al art. 17 al prezentului Statut;
i) sa adreseze instantei judecatorefii cerere de dizolvare a Societatii, in conformitate cu prevederile al.9 art. 17 

fi al. 16 art.25 al prezentului Statut;
j) sa exercite alte drepturi prevazute de LSA sau de prezentul Statut.

2. Dreptul la vot, dat de actiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, daca LSA sau alte acte legislative nu prevad 
altfel.

3. In cazul in care dreptul de vot se suspenda/limiteaza in temeiul legislatiei in vigoare sau prin decizie a instantei 
de judecata, actiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea 
adunarii generale a actionarilor, conform art. 13 alin. (3) al prezentului Statut, fi la stabilirea cvorumului, 
conform art. 30 alin. (1) al prezentului Statut. Aceste actiuni, dupa caz, nu participa la adoptarea hotaririlor 
privind chestiunile incluse in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

4. Actionarul este in drept, in temeiul mandatului sau contractului, sa delege exercitarea drepturilor sale 
reprezentantului sau custodelui actiunilor.

5. Reprezentant al actionarului poate fi orice persoana, daca LSA sau alte acte legislative nu prevad altfel.
6. Persoanele cu functii de raspundere ale Societatii, cu exceptia membrilor Consiliului Societatii, nu pot fi 

reprezentanfi ai actionarului.
7. Actionarul este in drept sa-1 inlocuiasca oricand pe reprezentantul sau ori pe custodele actiunilor sau sa-i retraga 

imputernicirile, daca contractul nu prevede altfel.
8. Actionarul detinator de actiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe 

ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. •
9. Actionarii detinatori de actiuni care nu dau dreptul la vot obtin acest drept la adunarea generala a actionarilor 

cind se iau hotariri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi in cazurile 
prevazute de LSA sau de prezentul Statut.

10. Acfionarul care lucreaza in Societate nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti acfionari. Lucratorul Societatii 
care define actiunile ei nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti lucratori ai Societatii.

11. Actionarul nu este in drept, fara imputemiciri speciale, sa actioneze in numele Societatii sau pe caufiunea ori cu 
garantia Societatii.

12. Actionarul minoritar care a obtinut actiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are 
dreptul sa ceara oricind persoanei care define, de sine statator sau in comun cu persoanele sale afiliate, mai mult 
de 90% din volumul total de actiuni cu drept de vot ale Societati (in continuare -  actionar majoritar) ca aceasta 
sa-i cumpere actiunile detinute in modul stabilit de LSA.

13. Actionarul minoritar care a obtinut actiunile in alt mod decit contra bonuri patrimoniale are dreptul sa ceara 
actionarului majoritar ca acesta sa-i achizitioneze actiunile detinute in modul fi in condifiile stabilite de LPC.

14. Actionarul majoritar este in drept sa refuze achizitionarea actiunilor cu drept de vot ale actionarului minoritar 
conform alin. (12) fi (13) al prezentului articol, in cazul in care actiunile detinute de actionarul minoritar sint 
grevate cu obligatii.

15. Actionarul majoritar este in drept sa ceara actionarilor minoritari ca acefiia sa-i vinda valorile mobiliare pe care 
le detin in modul fi in condifiile stabilite de LPC.

16. In cazurile prevazute la alin. (12), (13) fi (15) al prezentului articol, mijloacele banefii vor fi transferate 
actionarului minoritar prin mandat pofial sau la contul bancar indicat de catre acesta pina la radierea actiunilor 
cu drept de vot de pe numete actionarului minoritar fi trecerea pe numele actionarului majoritar. in cazul in care 
mijloacele banefii transferate prin mandat pofial sint retumate, acestea se depun la un cont bancar deschis de 
catre actionarul majoritar sau de catre Societate in favoarea actionarului minoritar care nu a primit 
contravaloarea actiunilor.

Articolul 12. Drepturile suplimentare ale actionarilor.

1. Actionarii care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii, pe langa drepturile prevazute de 
art. 11 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul, in modul prevazut de legislatia in vigoare fi prezentul 
Statut:

a) sa introduca chestiuni in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor;
b) sa propuna candidati pentru membrii Consiliului Societatii fi ai comisiei de cenzori;
c) s3 ceara convocarea §edintei extraordinare a Consiliului Societatii.
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2. Actionarii care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societatii, pe langa drepturile prevazute la 
al. 1 al prezentului articol, au de asemenea dreptul in modul prevazut de legislatia in vigoare fi prezentul Statut:

a) sa ceara stabilirea costului plasarii actiunilor Societatii, in temeiul raportului societatii de audit sau al 
altei organizatii specializate, ce nu este persoana afiliata a Societatii;

b) sa ceara efectuarea de controale extraordinare ale activitatii economico-financiare a Societatii;
c) sa adreseze instantei judecatorefii, din numele Societatii, fara imputerniciri speciale, cerere de reparare a 

prejudiciului cauzat Societatii de persoanele cu functii de raspundere in urma incalcarii intentionate sau 
grave de catre acestea a prevederilor LSA sau ale altor acte legislative.

3. Actionarii care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societatii, pe langa drepturile prevazute la 
a l l  si al.2 al prezentului articol, au de asemenea dreptul sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a 
actionarilor in modul stabilit de LSA fi de prezentul Statut.

Articolul 13. Drepturi asupra valorilor mobiliare.

1. Evidenta drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul inscrierilor in conturile 
personale deschise pe numele detinatorilor de valori mobiliare in registrul detinatorilor de valori mobiliare, in 
modul stabilit de actele normative ale Comisiei Nationale.

2. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare se efcetuiaza in urmatorul mod:
a) In cadrul sistemelor de clearing fi decontare, transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor 

mobiliare are loc la data decontarii, in baza ordinului de transfer, in temeiul principiului „livrare contra 
piata”.

b) In afara sistemelor de clearing si decontare, transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor 
mobiliare are loc in conformitate cu legislatia civila fi se inregistreaza in sistemul de evidenta in 
termen de cel mult 3 zile lucratoare.

3. Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare la data inregistrarii persoanei in registrul detinatorilor de 
valori mobiliare.

4. Grevarea cu obligatii a valorilor mobiliare consta in blocarea valorilor mobiliare in contul detinatorului de 
valori mobiliare pe о perioada determinata sau nedeterminata de timp, cu stabilirea interdictiei de a instraina 
aceste valori mobiliare sau de a efectua alte tranzactii sau operatiuni ce au sau pot avea drept consecinta 
transmiterea dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare unei alte persoane.

5. Gajul valorilor mobiliare se inregistreaza in Registrul garantiilor reale mobiliare conform prevederilor de 
legislatia cu privire la gaj. Alte drepturi fi grevari cu obligatii a valorilor mobiliare se inregistreaza in registrul 
detinatorilor de valori mobiliare.

6. Grevarea cu obligatii a valorilor mobiliare se face in temeiul contractului de gaj, deciziei Comisiei Nationale 
Pietei Financiare, a instantei de judecata sau a altor autoritati publice competente.

7. Grevarea cu obligatii a valorilor mobiliare in favoarea creditorului nu conduce la obtinerea de catre creditor a 
dreptului de administrate a valorilor mobiliare sau a altor drepturi oferite de valorile mobiliare in cauza.

8. In cazul neexecutarii de catre debitorul gajist a obligatiilor garantate prin gaj, creditorul gajist va realiza 
drepturile stabilite de legislatia cu privire la gaj.

Articolul 14. Dreptul de preemtiune al actionarilor

1. Actionarul care detine actiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societatii care pot fi convertite in 
actiuni cu drept de vot are dreptul de preemptiune asupra actiunilor cu drept de vot ce se plaseaza sau asupra 
altor valori mobiliare ale Societatii care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a 
acestui drept este stabilit de Statutul societatii fi/sau de hotarirea privind emisiunea valorilor mobiliare, fi/sau 
de prospectul ofertei publice, astfel incit sa fie oferita actionarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile 
mobiliare din emisiunea suplimentara, proportional cotei din capitalul social, reprezentata de valorile mobiliare 
detinute de acefiia la data de subscriere.

2. Dreptul de preemptiune nu poate fi limitat sau retras. Actionarul are dreptul sa renunte, partial sau integral, la 
dreptul sau de preemptiune fi/sau sa cesioneze acest drept altor acfionari sau altor persoane daca Statutul 
societatii fi/sau hotarirea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

3. Particularitatile exercitarii dreptului de preemptiune al actionarilor se efectueaza in conformitate cu LSA, cu 
legislatia privind piata de capital si cu legislatia in vigoare.

Articolul 15. Apararea drepturilor fi intereselor legitime ale actionarilor.

1. Apararea drepturilor fi intereselor legitime ale actionarilor este asigurata de LSA, de legislatia cu privire la piata 
de capital fi de alte acte legislative.

2. Pentru apararea drepturilor fi intereselor lor legitime, actionarii sunt in drept, in modul stabilit de legislate, sa 
sesizeze organele de conducere ale Societatii fi/sau Comisia Nationala a Pietei Financiare, fi/sau instanta 
judecatoreasca. inclusiv:

a) sa sesizeze organele de conducere ale Societatii in vederea efectuarii controlului asupra tranzactiilor 
de proportii fi a tranzactiilor cu conflict de interese;
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b) sa sesizeze Comisia Nationals a Pietei Financiare in vederea efectuarii controlului asupra 
tranzactiilor cu valori mobiliare;

c) sa solicite Comisiei Nationale a Pietei Financiare tragerea la raspundere contraventionala a 
persoanelor cu functii de raspundere, conform legislatiei;

d) sa inainteze instantei judecatore§ti cereri de anulare a tranzactiei de proportii sau a tranzactiei cu 
conflict de interese in cazul in care aceste tranzactii au cauzat prejudiciu Societatii §i/sau au fost 
incheiate cu incalcarea legislatiei §i/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societatii de persoanele cu 
functii de raspundere care au decis ori au votat pentru incheierea acestor tranzactii, precum §i alte 
cereri privind apararea drepturilor $i intereselor sale.

5. Societatea este obligata saexaminezeplingerile actionarilor in modul $i termenul prevazut de legislatia in vigoare.

Articolul 16. Obligatiile actionarilor.

. Actionarul este obligat:
a) sa informeze persoana care tine registrul actionarilor despre toate schimbarile din datele sale, introduse 

in registru;
b) sa indeplineasca prevederile prezentului Statut §i hotaririle adunarilor generale ale actionarilor a 

Societatii;
c) sa pastreze informatia confidential referitor la activitatea Societatii;
d) sa indeplineasca alte obligatii prevazute de LSA, de alte acte legislative sau de prezentul Statut.

2. Actionarii persoane cu functii de raspundere ale Societatii sint obligati sa comunice in scris Societatii §i 
Comisiei Nationale a Pietei Financiare despre toate tranzactiile lor cu actiunile Societatii, in modul prevazut de 
legislatia cu privire la piata de capital.

3. Daca, in urma neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a cerintelor prevazute la a l l  $i al.2 al prezentului 
articol, Societafii i-a fost cauzat un prejudiciu, actionarul raspunde in fata Societatii cu marimea prejudiciului 
cauzat.

4. Prin decizie a instantei de judecata, actionarul este obligat sa repare prejudiciul material cauzat Societatii ji/sau 
altor acfionari ai Societafii in cazul in care, in mod abuziv, cu rea-credinfa §i neintemeiat, inainteaza cereri de 
chemare in judecata contra Societafii §i/sau altor acfionari, sesizeaza Comisia Nafionaia a Piefei Financiare, 
organele de drept §i/sau alte autoritati publice. in cazul in care fapta actionarului este prevazuta de Codul 
contravenfional sau de Codul penal, suplimentar repararii prejudiciului material, fapta in cauza atrage 
raspundere contraventionala sau penala conform legislatiei.

CAPITOLUL IV. PROFITUL, DIVIDENDELE SI CAPITALUL DE REZERVA
Articolul 17. Activele nete

1. Active nete ale Societafii sint activele scutite de obligatiile (datoriile) Societafii. Sursa a activelor nete este 
capitalul propriu al Societafii, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar §i capitalul de rezerva, din 
profitul nedistribuit, precum $i din alte mijloace prevazute de legislate.

2. Activele nete se calculeaza potrivit valorii de inventar (inifiale), iar in cazurile prevazute de legislate, potrivit 
valorii curente de piata. Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societafii, 
precum si de reflectare a lor in rapoartele financiare, se stabilejte de legislate.

3. Valoarea activelor nete ale Societafii nu poate fi mai mica decit marimea capitalului ei social.
4. Daca, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepfia primului an fmanciar, valoarea activelor nete ale 

Societafii, potrivit bilanfului anual al Societafii, va fi mai mica decit marimea capitalului social, orice acfionar al 
Societafii este in drept sa ceara adunarii generale anuale a actionarilor adoptarea uneia din urmatoarele hotariri:
a) cu privire la reducerea capitalului social;
b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de catre acfionarii Societafii a unor aporturi 
suplimentare in modul prevazut de Statutul Societafii;
c) cu privire la dizolvarea Societatii;
d) cu privire la transformarea Societafii in alta forma juridica de organizare.

5. Propunerile privind includerta in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor a chestiunilor prevazute 
la alin.(4) al prezentului articol se inainteaza in conformitate cu prevederile art.24 §i art.31 al prezentului Statut.

6. Daca adunarea generala a actionarilor nu a adoptat nici una din hotaririle prevazute la alin.(4) al prezentului 
articol, actionarii care au votat “pentru” hotarirea data au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor in 
conformitate cu prevederile art.43 al prezentului Statut.

7. In cazul in care, potrivit ultimului bilanf, valoarea activelor nete ale Societafii este mai mica decit marimea 
capitalului social, cu excepfia cazului cind valoarea activelor nete este negativa, Societatea este in drept s3 
emita suplimentar numai actiuni prin emisiune inchisa.

8. In cazul in care, potrivit ultimului bilanf, valoarea activelor nete ale Societatii este negativa, Societatea este 
obligata sa publice un aviz in acest sens in Monitorul Oficial al Republicii Moldova $i nu este in drept sa emita 
valori mobiliare.
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- Veexecutarea dispozitiilor alin.(4) si (6) al prezentului articol constituie temei pentru dizolvarea societatii 
potrivit hotaririi instantei judecatorefii. Dreptul de a adresa instantei judecatorefii cerere in vederea dizolvarii 
societatii il are orice actionar al acesteia.

Articolul 18. Profitul (pierderile) Societatii.

Profitul (pierderile) Societatii se stabileste in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
2 Profitul net se formeaza dupa achitarea impozitelor fi altor plati obligatorii fi ramane la dispozitia Societatii.
5 Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedent^
b) formarea capitalului de rezerva;
c) piata recompenselor membrilor Consiliului Societatii fi ai Comisiei de cenzori;
d) investirea in vederea dezvoltarii productiei;
e) piata dividendelor, precum fi pentru
f) alte scopuri, in corespundere cu LSA fi cu prezentul Statut al Societatii.
Decizia de repartizare a profitului net in cursul anului fmanciar se ia de Consiliul Societatii, in baza 
normativelor de repartizare aprobate de adunarea generala a actionarilor, iar hotararea de repartizare a profitului 
net anual se ia de adunarea generala anuala a actionarilor, la propunerea Consiliului Societatii.

Articolul 19. Dividendele.

1. Dividendele constituie cota-parte din profitul net al Societatii, care se repartizeaza intre acfionari in 
corespundere cu clasele fi proportional numarului de actiuni care le apartin.

2. Societatea are dreptul sa plateasca dividende intermediare (trimestriale, semestriale) fi anuale pe actiunile aflate 
in circulatie.

3. Societatea nu are dreptul sa garanteze piata dividendelor.
4. Obligatiile Societatii referitoare la piata devidendelor apar la data anuntarii hotararii cu privire la piata lor.
5. Societatea nu este in drept sa ia hotarare cu privire la piata dividendelor:

a) pina la rascumpararea actiunilor plasate care urmeaza a fi rascumparate in conformitate cu art.43 al 
prezentului Statut;
b) daca, la data luarii hotaririi cu privire la piata dividendelor, Societatea este insolvabila sau piata dividendelor

va duce la insolvabilitatea ei; ,
c) daca valoarea activelor nete, conform ultimului bilant al Societafii, este mai mica decit capitalul ei social sau 

va deveni mai mica in urma platii dividendelor;
d) pe actiunile ordinare daca nu s-a hotarit cu privire la piata dividendelor pe actiunile preferentiale;
e) pe orice actiuni, daca nu s-a efectuat piata dobinzii scadente la obligatiuni.

6. Decizia cu privire la piata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societatii, iar decizia cu privire la palta 
dividendelor anuale se ia de adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului Societatii.

7. in hotararea cu privire la piata dividendelor se va indica:
a) data la care este intocmita lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende;
b) cuantumul dividendelor pe о actiune de fiecare clasa aflata in circulatie;
c) forma fi termenul de piata a dividendelor.

8. Pentru fiecare piata a dividendelor Consiliul Societatii asigura intocmirea listei actionarilor care au dreptul sa 
primeasca dividende.

9. In lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende intermediare vor fi inscrifi actionarii fi custozii 
actiunilor inregistrati in registrul actionarilor cel mai tirziu cu 15 zile pina la luarea hotaririi cu privire la piata 
dividendelor intermediare, iar in lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende anuale vor fi inscrifi 
actionarii fi custozii actiunilor inregistrati in registrul mentionat la data fixata de Consiliul Societatii in 
conformitate cu art.26 alin.(2) fi (6) al prezentului Statut.

10. Adunarea generala a actionarilor este in drept sa aprobe dividendele anuale in cuantum nu mai mic decat 
dividendele intermediare platite.

11. Marimea dividendelor anuntate pe fiecare actiune de aceeafi clasa trebuie sa fie egala, indiferent de termenul
plasarii actiunilor. r ,

12. Dividendele se platesc cu mijloace banefii, cu actiuni de tezaur sau actiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte 
bunuri destinate consumului populatiei civile, a caror circulatie nu este interzisa sau limitata de actele 
legislative. Dividendele pe actiunile de aceeafi clasa pot fi platite cu actiuni de alta clasa numai in temeiul 
hotaririlor luate in modul prevazut de prevederile LSA.

13. Termenul de piata a dividendelor se stabilefie de organul care a luat decizia de piata, insa nu poate fi mai mare 
de 3 luni de la data luarii deciziei cu privire la piata lor.

14. Decizia cu privire la piata dividendelor va fi publicata in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tirziu de 7 zile 
lucratoare de la data adoptarii ei, in organul de presa a Societatii, indicat in al.(l 1) art.46 al prezentului Statut.

15. Dividendele care nu au fost primite de actionar din vina lui in decurs de 3 ani de la data aparitiei dreptului de 
primire a lor se tree la venitul Societatii fi nu pot fi revindecate de acfionari.

Articolul 20. Capitalul de rezerva.
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Societatea formeaza un capital de rezerva, a carui marime constituie nu mai putin de 10% din capitalul social al 
Societatii.

1 Capitalul de rezerva se formeaza din defalcari anuale din profitul net pina la atingerea marimii prevazute de 
aSin.(l) al prezentului articol. Volumul defalcarilor se stabilejte de adunarea generala a actionarilor §i va 
constitui nu mai putin de 5% din profitul net al Societatii.

3 Capitalul de rezerva trebuie sa fie plasat in active cu lichiditate inalta, care ar asigura folosirea lui in orice 
moment.

-  Capitalul de rezerva poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societatii $i/sau la majorarea capitalului 
ei social.

CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETATII
\rticolul 21. Organele de conducere ale Societtii.

Organele de conducere ale Societatii sint:
a) Adunarea generala a actionarilor -  organul suprem de conducere;
b) Consiliul Societatii -  organul colegial, care reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre

adunarile generale a actionarilor;
c) Administratorul Societatii (Directorul General) - organul executiv unipersonal;
d) Comisia de cenzori - organul de control.

Articolul 22. Adunarea generala a actionarilor $i atributiile ei.

1. Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii $i se tine cel putin о data pe an.
2. Hotararile adunarii generale a actionarilor in problemele ce tin de atributiile ei sunt obligatorii pentru persoanele 

cu functii de raspundere §i actionarii Societatii.
3. Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii exclusive:

al aprobS statutul Societatii in redactie noua sau modificarile §i completarile operate in statut, inclusiv cele 
ce tin de schimbarea claselor si numarului de actiuni, de convertirea, consolidarea sau fractionarea 
actiunilor Societatii, cu exceptia modificarilor §i completarilor prevazute la art.36 alin.(2) lit.m) al 
prezentului Statut;

b) hotaraste cu privire la modificarea capitalului social;
c) aproba regulamentul Consiliului Societatii, alege membrii lui si inceteaza inainte de termen 
imputemicirile lor, stabileste cuantumul retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale §i compensatiilor, 
precum si hotaraste cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor 
Consiliului Societatii;

d) aproba regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei §i inceteaza inainte de termen imputemicirile 
lor, stabile§te cuantumul retributiei muncii lor §i compensatiilor, precum $i hotaraste cu privire la tragerea 
la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor comisiei de cenzori;

e) confirma societatea de audit pentru efectuarea auditulu obligatoriu ordinar si stabilegte cuantumul 
retributiei serviciilor ei;

f) hotaraste cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.44 alin.(4) al prezentului Statut 
si a tranzactiilor cu conflict de interese ce depajesc 10% din valoarea activelor Societatii, conform 
ultimului raport financiar;

g) hotaraste cu privire la emisia obligatiunilor convertibile;
h) examineaza darea de seama financiara anuala a Societatii, aproba darea de seama anuala a Consiliului 

Societatii §i darea de seama anuala a comisiei de cenzori;
i) aproba normativele de renartizare a profitului net al Societatii;
j) hotara§te cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv piata dividendelor anuale, sau la acoperirea 

pierderilor Societatii;
k) hotaraste cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societatii;
l) aproba actul de predare-primire, bilantul de divizare, bilantul consolidat sau bilantul de lichidare al

Societatii; * .
m) hotaraste cu privire la achizitionarea de catre societate a actiunilor plasate de ea, prevazute la art.43 

alin. (6) al prezentului Statut;
■ •  n) hotaraste instrainarea sau transmiterea actiunilor de tezaur actionarilor si/sau salariatilor Societatii;

o) aproba codul guvemarii corporative, precum si modificarea sau completarea acestuia;
” p) modul de asigurare a accesului actionarilor la documentele Societatii. prevazute la art. 46 alin. (16) al 

prezentului Statut;
r) aproba decizia de delegare a imputemicirilor organului executiv catre organizatia gestionara.

4. Chestiunile prevazute la alin.(3) al prezentului articol nu pot fi transmise spre examinare altor organe de 
conducere ale Societatii.

5. Adunarea generala a actionarilor este in drept sa decida cu privire la chestiunile care, potrivit LSA sau 
prezentului Statut al Societatii, tin de atributiile Consiliului Societatii. Daca alte organe de conducere ale
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5 icietani nu pot solutiona о chestiune ce tine de atributiile lor, ele sint in drept sa ceara adunarii generale a 
rrr.onarilor solutionarea acestei chestiuni.

• Arjnarea generala a actionarilor hotaraste in orice alte probleme prevazute de legislatia in vigoare.

- ■ □: bul 23. Formele §i termenele de tinere a adunarii generale a actionarilor.

- dunarea generala a actionarilor poate fi ordinara anuala sau extraordinary §i se va tine cu respectarea 
crocedurilor si formalitatilor impuse de LSA.

I Adunarea generala a actionarilor se tine cu prezenta actionarilor, prin corespondenfa sau sub forma mixta.
I Adunarea generala ordinara anuala a actionarilor se tine nu mai devreme de о luna $i nu mai tirziu de doua luni

je la data primirii de catre organul financiar corespunzator a raportului financiar anual a Societatii.
-  Adunarile general&-'fxfra6rHinare' ale actionarilor se tin in temeiul prevazut de LSA, de prezentul Statut al 

Societatii sau de adunarea generala.
f Termenul de tinere a adunarii generale extraordinare a actionarilor se stabilejte prin decizia Consiliului 

Societatii, dar nu poate depa§i 30 de zile de la data primirii de catre Societate a cererii de a tine о astfel de 
adunare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 37 alin. (10) al prezentului Statut, precum ?i confirmarea ca 
persoanele care au semnat cererea detin, singure sau impreuna, cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale 
Societatii..

Articolul 24. Intocmirea ordinii de zi a adunarii generale ordinare anuale a actionarilor.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare anuale a actionarilor, lista candidatilor in organele de conducere ale 
Societatii se intocmesc de Consiliul Societatii sau de catre organul executiv in temeiul art. 25 alin. (2) al 
prezentului Statut, tinindu-se cont, in mod obligatoriu, de cererile actionarilor care detin cel putin 5% din 
actiunile cu drept de vot ale Societatii, precum §i de cererile actionarilor prevazute la art. 17 alin.(4) al 
prezentului Statut.

2. Daca adunarea generala ordinara anuala se tine cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, actionarii 
mentionati la alin.(l) al prezentului articol sint in drept sa prezinte:

a) pina la data de 20 ianuarie a anului urmator celui gestionar cerere cu privire la inscrierea in ordinea de zi a 
adunarii generale ordinare anuale a cel mult doua chestiuni;

b) nu mai tirziu de 20 de zile pina la data tinerii adunarii generale ordinare cerere cu privire la propunerea de 
candidati pentru functiile de membri ai Consiliului Societatii §i ai comisiei de cenzori.

5. Chestiunile propuse pentru a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor vor fi formulate 
in scris, indicandu-se motivele inscrierii lor, numele $i prenumele (denumirea) actionarilor care propun 
chestiunea, precum §i clasele $i numarul de actiuni care le apartin.

-  in cazul prezentarii cererii de inscriere a candidatilor in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la 
adunarea generala a actionarilor, inclusiv in cazul propunerii candidaturii proprii, se indica numele ?i prenumele 
candidatilor, datele privind studiile, locul de munca §i fimctia detinuta in ultimii 5 ani de activitate, orice 
conflicte de interese existente, calitatea de membru al Consiliului altor societati, clasele §i numarul de actiuni 
care le apartin, precum §i numele §i prenumele (denumirile) actionarilor care au prezentat cererea, clasele §i 
numarul de actiuni care le apartin. La aceasta cerere se anexeaza acordul in scris al fiecarui candidat care va 
include declaratia, pe propria raspundere, ca el nu cade sub incidenta restrictiilor prevazute la art.37 alin.(3) al 
prezentului Statut, precum §i confirmarea ca persoanele care au semnat cererea detin, singure sau impreuna, cel 
putin 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii.

5. Cererea mentionata la alin.(2) al prezentului articol va fi semnata de toate persoanele care au prezentat-o.
6. Consiliul Societatii este obligat sa examineze cererile actionarilor primite pina la data de 20 ianuarie, sa decida

cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface §i sa expedieze actionarilor decizia luata cel mai 
tirziu pina la data de 10 februarie a anului urmator celui gestionar.

” Sedinta Consiliului Societatii, la care se examineaza cererile actionarilor cu privire la propunerea de candidati 
pentru functiile de membri ai Consiliului Societatii §i ai comisiei de cenzori §i se aproba listele candidatilor
pentru functiile de membri ai acestor organe ale Societatii, se tine nu mai tirziu de 15 zile pina la data tinerii
adunarii generale ordinare anuale a actionarilor. Decizia luata cu privire la satisfacerea cererilor actionarilor sau 
la refuzul de a le satisface se expediaza actionarilor in termen de cel mult 3 zile de la data luarii ei.

8. Consiliul Societatii nu este ui drept sa modifice formularile chestiunilor propuse pentru a fi inscrise in ordinea 
de zi a adunarii generale a actionarilor.

9. Numarul total de candidati pentru fimctia de membru al Consiliului Societatii sau al comisiei de cenzori, 
inclusiv rezerva lor, inscrifi in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generala a actionarilor, 
trebuie sa depajeasca componenta numerica a acestor organe de conducere.

10. Rezerva Consiliului Societatii §i a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor 
organe care nu-ji pot exercita functiile.

11. Consiliul Societatii poate decide cu privire la refuzul de a inscrie chestiunea in ordinea de zi a adunarii generale 
anuale a actionarilor sau candidatii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de 
conducere ale Societatii numai in cazurile in care:
a) chestiunea, propusa pentru a fi inscrisa in ordinea de zi a adunarii generale, nu tine de competenta adunarii 

generale; sau
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: iatele prevazute la alin.(3) fi alin.(4) al prezentului articol nu au fost prezentate in volum deplin; sau 
: actionarii care au facut propunerea dispun de mai putin de 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii. 

Aceasta restrictie nu se refera la actionarii care au inaintat propuneri in temeiul art. 17 alin.(4) al prezentului 
Statut; sau

: termenul stabilit la alin.(2) al prezentului articol nu a fost respectat.
I Eschivarea de la luarea deciziei, precum fi decizia Consiliului Societatii cu privire la refuzul de a inscrie 

: - estiunea in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor sau candidatii in lista candidaturilor pentru 
- fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societatii pot fi atacate in organele de conducere ale 
Societatii fi/sau in Comisia Nationals a Pietei Financiare, fi/sau in justitie.

- -  colul 25. Convocarea adunarii generale a actionarilor.

Adunarea generala ordinara anuala a actionarilor se convoaca de catre organul executiv al Societatii in temeiul 
deciziei Consiliului Societatii.

I In cazul in care Consiliul Societatii nu a aprobat decizia cu privire la tinerea adunarii generale ordinare anuale 
sau nu a asigurat tinerea ei in termenul indicat la art. 23 alin. (3) al prezentului Statut, aceasta se convoaca in 
modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societatii, la decizia organului executiv al societatii, luata:
a) din initiative organului executiv, sau
b) la cererea comisiei de cenzori a Societatii sau a societatii de audit, daca aceasta exercita imputemicirile 

comisiei de cenzori, sau
c) la cererea oricarui actionar, sau
d) in temeiul hotararii instantei judecatorefii.

3. Adunarea generala extraordinary a actionarilor se convoaca de organul executiv al Societatii in temeiul deciziei 
Consiliului Societatii sau, in cazul prevazut la art.39 alin.(9) al prezentului Statut, a organului executiv, luate:
a) din initiativa Consiliului Societatii, sau
b) la cererea comisiei de censori a Societatii sau a societatii de audit, daca aceasta exercita imputemicirile 

comisiei de cenzori, sau
c) la cererea actionarilor care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societatii la data prezentarii 

cererii, sau
d) in temeiul hotararii instantei judecatorefii.

-  In cererea comisiei de cenzori (societatii de audit) privind convocarea adunarii generale extraordinare a 
actionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaza a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale, indicandu- 
se motivele inscrierii lor fi persoanele care au inaintat aceasta cerere. In cazul in care cererea este initiate de 
acfionari, ea va confine fi datele prevazute in alin.(3) fi alin.(4) al art.24 al prezentului Statut.

f . Cererea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor va fi semnata de toate persoanele care cer 
convocarea ei.

6 In cazul in care nici un organ de conducere al Societatii nu este in posibilitate, in condifiile legislatiei in vigoare, 
sa adopte decizii cu privire la convocarea fi desfa§urarea adunarii generale anuale a actionarilor, aceste atributii 
se exercita de catre actionarii care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societatii fi care au 
convenit asupra convocarii acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societatii.

_ In decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, 
Consiliul Societatii:
a) va decide cu privire la convocarea adunarii generale si va asigura informarea actionarilor despre aceasta, 

sau
b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generala fi va expedia aceasta decizie persoanelor 

care cer convocarea ei.
8. In decizia cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunarii generale sau alte persoane care 
convoaca adunarea generala conform alin. (12) al prezentului articol;

b) data, ora fi locul tinerii adunarii generale, precum fi ora inregistrarii participantilor la ea;
c) sub ce forma se va tine adunarea generala;
d) ordinea de zi;
e) data la care trebuie sa fie intocmita lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala;
f) termenele, ora fi locul familiarizarii actionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale;
g) modul fi termenul de comunicare actionarilor a rezultatului votului prin corespondenta sau sub forma 

mixta;
h) modul de infiiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale;
i) textul buletinului de vot, daca se va hotari ca procedura votarii la adunarea generala se va efectua cu 

intrebuintarea buletinelor;
j )  secretarul Societatii sau membrii comisiei de inregistrare numiti.

9. Adunarile generale a actionarilor Societatii se petrec pe teritoriul Republicii Moldova.
10. Consiliul Societatii nu este in drept sa modifice forma propusa de tinere a adunarii generale extraordinare a 

actionarilor.
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Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi luata in 
cazurile in care:
= chestiunile propuse spre a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale nu tin de competenta ei, sau 
r nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunarii generale, prevazut la alin.(3) -  

15) al prezentului articol.
I Daca. in termenul prevazut la alin.(7) al prezentului articol, Consiliul Societatii nu a luat decizia cu privire la 

convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a о convoca, 
cersoanele indicate la alin.(3) lit.b) ji lit.c) al prezentului articol sint in drept:
_ sa convoace adunarea generala in modul stabilit pentru Consiliul Societatii, ji/sau
•: sa atace in justitie eschivarea Consiliului Societatii de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea

generala.
Persoana care tine registrul actionarilor Societatii va prezenta persoanelor care convoaca adunarea generala 
extraordinara potrivit alin.(12) al prezentului articol, lista actionarilor care au dreptul sa particpe la aceasta 
adunare.

- Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca de persoanele indicate la alin.(3) lit.b) §i lit.c) 
al prezentului articol, cheltuielile pentru pregatirea $i tinerea adunarii generale sint suportate de aceste persoane. 

5 Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor recunoajte convocarea acestei adunSri intemeiata, 
cheltuielile mentionate la alin.(14) al prezentului articol se compenseaza din contul Societatii.

: N'econvocarea de catre Societate timp de 2 ani consecutivi a adunarii generale a actionarilor constituie temei
pentru dizolvarea Societatii in temeiul hotaririi instantei judecatore§ti, cu excepfia cazului suspendarii activitatii 
Societatii in modul prevazut de legislate. Dreptul de a adresa instantei judecatore§ti cerere de dizolvare a 
Societatii il are orice actionar.

Articolul 26. Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor.

Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala se intocmejte de persoana care tine registrul 
actionarilor la data fixata de Consiliul Societatii.

2. Data la care se intocme§te lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala nu poate preceda 
data luarii deciziei de convocare a adunarii generale a actionarilor §i nu poate depa$i termenul de 45 de zile 
inainte de tinerea ei.

3. Lista actionarilor va cuprinde:
a) data la care a fost intocmita lista; •
b) numele §i prenumele (denumirea) actionarilor, domiciliul (sediul) lor, numarul de identificare personal 

(numarul de identificare de stat);
c) datele despre custozii actiunilor;
d) clasele §i numarul de actiuni care apartin actionarilor sau custozilor;
e) numarul total de voturi, numarul de voturi limitate ji numarul de voturi cu care actionarul va participa la 

adoptarea hotaririlor;
f) denumirea intreaga a persoanei care tine registrul actionarilor Societatii;
g) semnatura persoanei care a intocmit lista actionarilor Societatii;
h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care tine registrul actionarilor Societatii.

- Custozii actiunilor, cu eceptia administratorilor fiduciari, inregistrati in registrul actionarilor Societatii, sint 
obligati, la cererea persoanei care tine registrul actionarilor, sa prezinte acestuia informatie:

a) despre proprietarii actiunilor §i numarul de actiuni detinute de acedia, valabila la data la care trebuia sa fie 
intocmita lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala; §i

b) despre modificarile operate in lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala, in 
termenul stabilit de legislatia privind piata de capital.

5. Pentru nerespectarea prevederilor alin.(4) al prezentului articol, custozii raspund in conformitate cu legislatia 
privind piata de capital.

6. Lista actionarilor poate fi modificata numai in cazurile:
a) restabilirii, potrivit hotararii instantei judecatore§ti, a drepturilor actionarilor care nu au fost inscrifi in lista 

data;
b) corectarii gre§elilor corflise la intocmirea listei;
c) instrainarii actiunilor de persoanele incluse in lista inainte de tinerea adunarii generale a actionarilor. 

Articolul 27. Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor.

1. Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor cu prezenta actionarilor va fi expediata fiecarui 
actionar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui actiunilor, sub forma de aviz, pe adresa pojtala sau 
electronica ori la numarul de fax indicate in registrul actionarilor sau se publica in organul de presa a Societatii, 
indicat in a l.(ll) art.46 al prezentului Statut. Modul concret de in§tiintare a actionarilor despre tinerea adunarii 
generale se va aproba de catre Consiliul Societatii.

2. Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor prin coresponden(a sau sub forma mixta se va expedia 
fiecarui actionar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui actiunilor sub forma de aviz impreuna cu 
buletinul de vot, §i se publica in organul de presa a Societatii, indicat in al.(l 1) art.46 al prezentului Statut.
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с ec-iea esie in drept sa informeze suplimentar actionarii despre tinerea adunarii generale.
■ : — ana despre tinerea adunarii generale a actionarilor va cuprinde denumirea intreaga §i sediul Societatii, 

zr-rc— si datele prevazute la lit.a) -  g) alin.(8) art.25 al prezentului Statut.
:enui de expediere a avizelor fiecarui actionar $i de publicare a informatiei despre tinerea adunarii generale 

■ ьг. nariior nu poate fi mai devreme de data luarii deciziei de convocare a adunarii generale ordinare $i mai 
nrzrn de 30 de zile inainte de tinerea adunarii generale ordinare, iar la tinerea adunarii extraordinare - nu mai 
— ■ rente de data adoptarii deciziei privind convocarea §i nu mai tirziu de 15 zile calendaristice inainte de tinerea 
: In acest termen vor fi indeplinite in intregime cerintele alin.(l) §i alin.(2) al prezentului articol.
Cistodele actiunilor, primind avizul despre tinerea adunarii generale a actionarilor, este obligat, in termen de 3 
ztie. sa instiinteze despre aceasta actionarii sau reprezentantii lor legali, daca contractele incheiate cu acejtia nu 
rresad altfel, precum §i alti custozi ai actiunilor inregistrati in documentatia sa de evidenta.

■ — 28. Materiale pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

S: ::£tatea este obligata sa dea actionarilor posibilitatea de a lua cunojtinta de toate materialele pentru ordinea 
ze zi a adunarii generale a actionarilor, cu cel putin 10 zile inainte de tinerea ei, prin afisare fi/sau punerea 
;:estora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvaluirea informatiei 
respective. In ziua tinerii adunarii generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune in locul tinerii 
2 z mart: generale a actionarilor, pina la inchiderea acesteia. Potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor, 
—-aterialele mentionate pot fi de asemenea expediate fiecarui actionar sau reprezentantului lui legal, sau 
«istodelui actiunilor.

1 Vaterialele ceurmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul pregatirii adunarii generale anuale a actionarilor sint:
a i lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala a actionarilor; 
zi raportul financiar anual al Societatii, cu toate anexele, inregistrat la organul financiar corespunzator, 

raportul anual al Consiliului Societatii fi raportul anual al comisiei de cenzori a Societatii; 
ci raportul comisiei de cenzori a Societatii fi raportul societatii de audit, precum fi actele de control fi 

deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitatii Societatii in anul gestionar; 
d ' datele despre candidatii pentru functiile de membru al Consiliului Societatii fi de membru al comisiei de 

cenzori a Societatii;
e i propunerile pentru modificarea fi completarea Statutului Societatii sau proiectul Statutului in redactie noua, 

precum fi proiectele altor documente ce urmeaza a fi aprobate de adunarea generala; 
t datele despre proportiile fi preturile medii ale tranzactiilor inregistrate in registrul detinatorilor valorilor 

mobiliare ale Societatii pe fiecare luna a anului gestionar.
3 Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca la cererea persoanelor mentionate la art.25 

aun.(3) lit.b) fi lit.c) al prezentului Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de catre aceste 
persoane.

-  La cererea oricarui actionar, societatea ii va prezenta, in termen de о zi, copii ale materialelor pentru ordinea de 
zi a adunarii generale a actionarilor, cu excepfia celor prevazute la alin.(2) lit. a) al prezentului articol.

Articolul 29. Inregistrarea participanfilor la adunarea generala a actionarilor.

Pentru a participa nemijlocit la adunarea generala care se tine cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, 
actionarii Societatii sau reprezentanfii lor, sau custozii acfiunilor sint obligafi sa se inregistreze contra semnatura 
la secretarul Societafii sau la comisia de inregistrare.

2 Organul de conducere al Societafii sau persoanele care convoaca adunarea generala a actionarilor este in drept 
sa delege imputemicirile comisiei de inregistrare catre registratorul Societatii.

3. Reprezentantul actionarului sau custodele acfiunilor este in drept sa se inregistreze fi sa participe la adunarea 
generala a actionarilor numai in baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.

- Mandatul de participare la adunarea generala eliberat de acfionari persoane fizice poate fi autentificat de notar 
sau de administrafia organizafiei de la locul de munca, de studii sau de trai al actionarului, iar pentru pensionari, 
de organul de asistenta sociala de la locul de trai.

5. Daca persoana inscrisa in lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala, care s-a hotarat ca 
se va fine prin coresponderfta sau sub forma mixta, a instrainat acfiunile Societafii pana la finerea adunarii 
generale, ea va transmite achizitorului acestor acfiuni buletinul de vot sau copia lui. Aceasta cerinta se extinde 
asupra fiecarui caz ulterior de instrainare a acfiunilor pana la tinerea adunarii generale a acfionarilor.

6. Persoana care fine registrul acfionarilor este obligata, in cazurile prevazute la alin.(5) al prezentului articol, sa 
intocmeasca lista modificarilor operate in lista acfionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala in 
modul prevazut de legislatia privind piata de capital.

". Lista actionarilor care participa la adunarea generala va fi semnata de secretarul Societafii sau de membrii 
comisiei de inregistrare, ale caror semnaturi se autentifica de membrii comisiei de cenzori in exercifiu fi va fi 
transmisa comisiei de numarare a voturilor. Secretarul Societafii sau comisia de inregistrare stabilefie prezenta 
sau lipsa cvorumului la adunarea generala a acfionarilor fi numara voturile pentru alegerea comisiei de 
numarare a voturilor.
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* - е -I 3D. Cvorumul $i convocarea repetata a adunarii generale a actionarilor.

--Z-г^геа gene-ala are cvorum daca, la momentul incheierii inregistrarii, au fost inregistrati §i participa la ea 
a z  I’carii care detin mai mult de jumatate din actiunile cu drept de vot ale Societatii aflate in circulatie.

teaal in care actionarilor li se expediaza buletine de vot, la stabilirea cvorumului $i totalizarea rezultatului 
se tine cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul Societatii) la data 

_ ; - adunarii generale a actionarilor.
I  scS adunarea generala a actionarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoaca repetat. Decizia 

■ r i  convocarea repetata a adunarii generale a actionarilor se ia in termen de 10 zile de la data la care a fost 
fiv z i initial tinerea adunarii generale. Data tinerii repetate a adunarii generale se stab i le§te de organul sau 
re-seanele care au adoptat decizia de convocare $i va fi nu mai devreme de 20 de zile §i nu mai tarziu de 60 de 
r  = de la data la care a fost fixata tinerea primei adunari generale a actionarilor.

- lesure tinerea adunarii generale convocate repetat actionarii vor fi informati in modul prevazut la alin.(l) sau
г  2 1 an. 27 al prezentului Statut, cel mai tarziu cu 10 zile inainte de tinerea adunarii generale.

: l a  -uunarea generala a actionarilor convocata repetat au dreptul sa participe actionarii inscrifi in lista
'cnmarilor care au avut dreptul sa participe la convocarea precedents. Lista modificarilor operate in aceasta 
st3 se intocmeste in conformitate cu alin.(6) art.29 al prezentului Statut.

- : za rea  generala a actionarilor convocata repetat este deliberates daca la aceasta participa acfionari care detin 
rutin о patrime din actiunile cu drept de vot ale Societatii aflate in circulatie. 

s  cazul in care adunarea generala a actionarilor se convoaca repetat, modificarea ordinii de zi $i a materialelor 
zeT-trj ordinea de zi nu se admite, cu excepfia modificarii listei candidatilor pentru fimctia de membru al 
Izosiliului Societatii sau al comisiei de cenzori conform cererilor inaintate cu cel putin 20 de zile pina la 
zr.erea adunarii generale a actionarilor convocata repetat.

vrrictdul 31. Modul de desfa$urare a adunarii generale a actionarilor.

Modul de desfaijurare a adunarii generale a actionarilor se stabile§te de LSA, de prezentul Statut §i de alte acte 
legislative.

1  Adunarea generala a actionarilor este prezidata de pre§edintele Consiliului Societatii sau de о alta persoana 
-ieasS de adunarea generala.

3 Atributiile secretarului adunarii generale a actionarilor le exercita secretarul Consiliului Societatii sau о alta 
txerst ana aleasa (numita) de adunarea generala. >

- Adunarea generala a actionarilor este in drept sa modifice §i sa completeze ordinea de zi aprobatS numai in 
cazul in care:
a ■ tori actionarii care detin actiuni cu drept de vot sint prezenti la adunarea generala §i au votat unanim pentru 

modificarea §i completarea ordinii de zi, sau
b completarea ordinii de zi este conditionata de tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a 

persoanelor cu functii de raspundere ale Societatii si propunerea privind completarea mentionata a fost 
adoptata cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generala; 

c completarea ordinii de zi este conditionata de cerintele actionarilor inaintate in baza art. 17 alin.(4) al 
prezentului Statut; aceasta completare urmeaza, in mod obligatoriu, sa fie introdusS in ordinea de zi; 

tararea luata de adunarea generala a actionarilor contrar cerintelor LSA, ale altor acte legislative sau ale 
prezentului Statut poate fi atacata in justitie de oricare dintre acfionari sau de о alta persoana imputemicita daca: 
- ■ actionarul nu a fost injtiintat in modul stabilit de LSA §i prezentul Statut, despre data, ora §i locul tinerii 

adunarii generale, sau
b i actionarul nu a fost admis la adunarea generala fara temei legal; sau 
c \ adunarea generala s-a tinut fara cvorumul necesar, sau
d ' hotararea a fost luata asupra tmei chestiuni care nu figura in ordinea de zi a adunarii generale sau cu 

incalcarea cotelor de voturi, sau
e I acfionarul a votat contra luarii hotararii ce ii lezeazS drepturile $i interesele legitime; sau 
fi drepturile si interesele legitime ale actionarului au fost grav mcSlcate in alt mod.

: Adunarea generala a actionarilor se desfajoara, de regula, doar la data convocarii. In cazul in care chestiunile
din ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor se transfers de aceasta pentru examinare la о data 
-Iterioara, este obligatorie respectarea prevederilor LSA privind modul de desfajurare a adunarii generale a 
actionarilor.
Adunarea generala a actionarilor poate avea loc §i fara respectarea procedurilor de convocare numai in cazul in 
care actionarii ce reprezinta intreg capitalul social decid unanim tinerea acesteia.

' Daca la adunarea generala a actionarilor participa mai putin de 50 de persoane cu drept de vot, comisia de 
numarare a voturilor va fi compusa din о persoana, aprobata de adunarea generala.

- Daca la adunarea generala a actionarilor participa peste 50 de persoane cu drept de vot, se constituie о comisie 
de numarare a voturilor a carei components numerica $i nominala se aproba de adunarea generala. Adunarea 
generala este in drept sa delege registratorului Societatii imputemicirile comisiei de numarare a voturilor.

I Comisia de numarare a voturilor va fi compusa din cel putin 3 persoane. Din comisia de numarare a voturilor nu 
pot face parte membrii Consiliului Societatii, ai organului executiv §i ai comisiei de cenzori ale Societatii §i nici 
candidatii propuji pentru aceste functii.
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I — : de numarare a voturilor explica ordinea votSrii, numSrS voturile, intocmejte procesul-verbal privind
-m hzrzl votului §i il anuntS, sigileaza buletinele de vot §i le depune la arhiva Societatii.

._ 1- czzui existentei motivelor prevazute la art.43 alin.(14) lit.b)- e) al prezentului Statut, comisia de numarare a 
- :czf c-г intocme§te lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin.

e-x  I 32. Exercitarea dreptului de vot.

zcunarea generala a actionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunarile generale tinute prin 
:: -eseondenta sau sub forma mixta, votul va fi numai deschis.

ЙТНП le adunarii generale a actionarilor se aproba:
i re doua treimi din voturile reprezentate la adunare - se aproba hotaririle asupra chestiunilor ce tin de 

eompetenta exclusive a adunarii generale a ac 111 ion aril or, cu exceptia hotSririlor privind alegerea membrilor 
Consiliului Societatii in cazul, cind de prezentul statut este prevazuta alegerea membrilor Consiliului 
Societatii prin vot cumulativ (art. 37 alin.(l) al statutului actual); 

r cu mai mult de jumatate din voturile reprezentate la adunare (cu majoritate simple de voturi) - se aproba 
hotaririle asupra asupra celorlalte chestiuni care nu I  in de competent] a exclusva a adunarii generale a 
ас I ionarilor.

- i  com are a generala a actionarilor, votarea se face dupa principiul “o actiune cu drept de vot -  un vot”, cu 
n  ceptta cazurilor prevazute de LSA.

o x  fiecarei chestiuni puse la vot la adunarea generala, actionarul care detine actiuni cu drept de vot poate 
-ca ori "pentru”, ori “impotrivS”.
. turtle actionarilor care nu vor fi exprimate nici in una din variantele de votare prevazute la alin.(4) al 

rrezentului articol se vor considera voturi exprimate “impotriva”. 
i  Actionarul are dreptul sa voteze numai cu acel numar de actiuni care nu depa$e§te limita stabilita de LSA, de 

feaslapa cu privire la piata de capital sau de alta legislate in vigoare.
Persoanele cu functie de raspundere ale Societatii, precum ji reprezentantii lor, care detin actiunile ei ji/sau 
recrezinta alti actionari ai Societatii, sint in drept sa participe la adunarea generala a actionarilor, in modul 
rrevazut la art.45 alin.(13) §i alin.(14) al prezentului Statut, cind la vot se pun urmatoarele chestiuni: 
zi stabilirea cuantumului retributiei muncii acestor persoane cu functii de raspundere, remuneratiilor §i 

co~pensarilor lor;
c tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a acestor persoane; 
c : alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a Societatii.

• Daca actionarul a votat impotriva hotararii luate, el are dreptul sa-§i exprime opinia separata care se va anexa la 
rrocesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau se va reflecta in el.

-m eolul 33. Buletinul de vot.

Votul la adunarea generala a actionarilor tinuta prin corespondents §i sub forma mixta, precum ji votul secret se 
efectueaza cu intrebuintarea buletinelor.

1 Buletinul de vot va cuprinde:
: denumirea intreaga a Societatii, sediul ei;
h denumirea documentului -  “Buletin de vot”; 
c f data, ora $i locul tinerii adunarii generale;
c componenta numerics §i nominala a comisiei de numarare a voturilor in cazurile prevazute de art. 31 alin.

(9) al prezentului Statut -  pentru adunarea generala tinuta prin corespondents sau sub forms mixtS; 
fi numele ?i prenumele prejedintelui ?i secretarului adunarii -  pentru adunarea generala tinutS prin 

corespondents sau sub forms mixta; 
f  i formularea fiecSrei chestiuni puse la vot ji succesiunea ei;
g datele despre fiecare candidat pentru functia de membru al Consiliul Societatii §i de membru al comisiei de 

cenzori, numele ?i prenumele acestora;
h i variantele votului asupra fiecSrei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “impotrivS”, cu 

exceptia votului cumulativ prevazut la art. 37 alin. (5) al prezentului Statut; 
modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;

; i numele §i prenumele (denumirea) actionarului, la votul deschis;
к clasele §i numSrul actiunilor cu drept de vot ce apartin actionarului sau custodelui actiunilor; 

termenul de restituire a buletinului.
3 La completarea buletinului de vot, actionarul sau reprezentantul lui, sau custodele actiunilor in dreptul fiecarei 

chestiuni puse la vot va lasa doar una din variantele votului prevSzute la alin.(2) lit.h) al prezentului articol.
- Daca votul este deschis, buletinul va fi semnat de actionar sau de reprezentantul lui, sau de custodele actiunilor. 

Daca votul este dat prin corespondents, semnatura actionarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui 
actiunilor de pe buletin poate fi autentificata in modul prevazut la alin.(4) art.29 al prezentului Statut.

5. La numararea voturilor date cu intrebuintarea buletinelor se iau in considerate voturile exprimate asupra acelor 
chestiuni, in dreptul carora votantul a lSsat in buletin numai una din variantele posibile de vot.

: Daca adunarea generals a actionarilor se tine sub forma mixta, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai tirziu
de termenul indicat in buletin sau in timpul votSrii cu prezenta actionarilor.
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“ Alte cerinte fata de buletinul de vot se stabilesc de legislatia privind piata de capital §i de alte acte legislative.

Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

Rezultatul votului la adunarea generala a actionarilor se inregistreaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de 
membrii comisiei de numarare a voturilor §i de membrii comisiei de cenzori.

I  Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeaza la procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
3 Rezultatul votului cu prezenta actionarilor se anunta la adunarea generala a actionarilor.
- Rezultatul votului prin corespondenta sau sub forma mixta se aduce la cuno§tinta actionarilor printr-un aviz 

si sau prin publicarea informatiei despre rezultatul votului.
5 Hotararea adunarii generale a actionarilor intra in vigoare la data anuntarii rezultatului votului, daca LSA, alte 

acte legislative sau hotararea adunarii generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei in vigoare.

-ficolul 35. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.

Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se intocmeste in termen de 10 zile de la inchiderea adunarii 
generale, in cel putin doua exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de prejedintele $i de 
secretarul adunarii generale ale caror semnaturi se autentifica de membrii comisiei de cenzori in exercitiu. in 
caz daca imputemicirile comisiei de cenzori au expirat §i/sau nu a fost aleasa alta comisie de cenzori, 
semnaturile pe procesul verbal se vor autentifica de notar.

1. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va cuprinde:
a) data, ora §i locul tinerii adunarii generale;
b) numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii;
c) numarul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generala;
d) numele §i prenumele presedintelui ji secretarului adunarii generale;
e) ordinea de zi;
f) tezele principale ale cuvantarilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor si prenumelor 

vorbitorilor;
g) rezultatul votului §i hotararile luate;
h) anexele la procesul-verbal.

3 La procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se anexeaza:
a) decizia Consiliului Societatii privind convocare^ adunarii generale;
b) lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala §i care au participat la ea, precum §i 

documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirma imputemicirile reprezentantilor 
actionarilor;

c) lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin in temeiurile motivelor 
prevazute la art.43 alin.(14) lit.b) -  f) al prezentului Statut;

d) textul informatiei despre tinerea adunarii generale aduse la cuno§tinta actionarilor §i textul buletinului de 
vot;

e) materialele pentm ordinea de zi a adunarii generale;
f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
g) textele cuvantarilor §i opiniile separate ale actionarilor;
h i alte documente prevazute de hotararea adunarii generale a actionarilor.

articolul 36. Consiliul Societatii §i atributiile lui.

Consiliul Societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale ji, in limitele 
ambutiilor sale, exercita conducerea generala §i controlul asupra activitatii Societatii. Consiliul Societatii este 
subordonat adunarii generale a actionarilor.

I. Consiliul Societatii are urmatoarele atributii:
a) aproba directiile prioritare ale activitatii Societatii;
b i aproba modul de in§tiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale, precum si modul de prezentare 

actionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunarii generale pentm a se lua cuno§tinta de ele;
c) aproba regulamentul organului executiv al Societatii §i deciziile privind alegerea organului executiv §i 

numirea conducatorului acestuia sau incetarea inainte de termen a imputernicirilor lui, privind stabilirea 
cuantumului retributiei muncii lui, remuneratiei §i compensatiilor, privind tragerea lui la raspundere sau 
eliberarea de raspundere;

d ■ aproba darile de seama trimestriale ale organului executiv al Societatii;
e I hotaraste privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor §i reprezentantelor, privind numirea §i 

eliberarea din functie a conducatorilor lor, precum §i modificarile §i completarile operate in Statut in 
legatura cu aceasta;

f) decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor §i intocmirea listei candidatilor pentm 
alegerea organelor de conducere ale societatii; 

g aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii de proportii;
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- '  decide cu privire la mcheierea tranzactiilor de proportii prevazute de al.(3) art.44 al prezentului Statut §i a 
tranzactiilor cu conflict de interese ce nu depajesc 10% din valoarea activelor societatii conform ultimului 
raport fmanciar;
incheie contracte cu organizatia gestionara a Societatii;
incheie contract de administrare a Societatii cu conducatorul organului executiv al Societatii; 

к confirma registratorul Societatii §i stabileste cuantumul retributiei serviciilor lui; 
aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

— i aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii §i modifica in legatura cu aceasta Statutul Societatii;
- aproba decizia cu privire la emisiunea obligatiunilor, cu exceptia obligatiunilor convertibile, precum §i 

darea de seama asupra rezultatelor emisiunii de obligatiuni;
; decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezerva, 

precum §i a mijloacelor fondurilor speciale ale Societatii; 
p) face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la piata dividendelor anuale si decide cu 

privire la piata dividendelor intermediare;
q decide cu privire la instrainarea actiunilor de tezaur prin expunerea lor la vinzare publics; 
г aproba fondul §i/sau normativele de retribuire a muncii salariatilor Societatii; 
s I decide cu privire la aderarea Societatii la о asociatie sau la о alta uniune;
: hotaraste cu privire la achizitionarea de catre societate a actiunilor plasate de ea, prevazute la art.43 alin.(6)

al prezentului Statut;
u I decide in orice alte probleme prevazute de legislatie, de prezentul Statut $i de regulamentul Consiliului 

Societatii.
3 Chestiunile ce tin de competcnta Consiliului Societatii nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al 

Societatii, cu exceptia cazului prevazut la art.39 alin.(9) al prezentului Statut.
-  Consiliul Societatii prezinta adunarii generale a actionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa §i la 

iiincfionarea Societatii, intocmit in conformitate cu legislatia privind piata de capital, cu regulamentul 
Consiliului Societatii §i cu prezentul Statut al Societatii, precum si informatia privind remunerarea persoanelor 
cu functii de raspundere.

5. Imputemicirile Consiliului Societatii nu pot fi delegate altei persoane.
- Daca Consiliul Societatii nu a fost infiintat, nu intrune$te cvorumul necesar sau imputemicirile lui au incetat, 

air.bupile Consiliului, cu exceptia celor de convocare $i de desfajurare a adunarii generale a actionarilor, sunt 
exercitate de catre adunarea generala a actionarilor. ‘
Cuantumul retributiei muncii membrilor Consiliului Societafii, a remuneratiilor anuale §i compensatiilor se 
stabilesc de catre adunarea generala a actionarilor.

Articolul 37. Alegerea Consiliului Societatii $i incetarea imputernicirilor lui.

Membrii Consiliului Societatii se aleg in componenta de 5 (cinci) persoane pe termen de pana la 4(patru) ani de 
scunarea generala a actionarilor:
2 1 cu utilizarea votului cumulativ - in caz daca numarul al actionarilor societatii este mai mare decit 100; 
h i fara utilizarea votului cumulativ prin vot deschis cu majoritatea de voturi 2/3 din numarul total de voturi 

reprezentate la adunare - in caz daca numarul actionarilor societatii nu depa§e§te 100.
1 Termenul concret al imputernicirilor se aproba de adunarea generala a acfionarilor. Aceleaji persoane pot fi 

realese un numar nelimitat de ori.
: Salariatii Societatii pot fi ale$i in Consiliul Societatii, dar ei nu pot constitui in el majoritatea, cu exceptia cind

acestia sint si actionari ai Societatii.
- Membra al Consiliului Societatii nu poate fi persoana care:

a i este specificata la art.41 alin.(2) al prezentului Statut. Persoana deja aleasa va fi revocata din functie; 
h i este membra a cinci consilii ale altor Societati inregistrate in Republica Moldova; 
c i este membra al organului executiv al Societatii sau reprezentant al organizatiei gestionare a Societatii; 
d este membra al comisiei de cenzori a Societatii date; precum §i
e i о alta persoana a carei calitate de membra al Consiliului Societatii este limitata de legislatia in vigoare sau 

de prezentul Statut al Societatii.
5 Persoanele alese in consilifle a mai mult de cinci Societati pe actiuni pierd de drept functia de membra al 

Consiliului, obtinuta prin depajirea numarului stabilit de lege, in ordinea cronologica a numirilor lor $i vor fi 
obligate sa restituie in folosul Societatii sumele primite pentru exercitarea functiilor de membra al Consiliului. 
Reclamatiile impotriva acestor membri ai Consiliului vor putea fi inaintate de catre orice actionar sau de 
organul de stat competent.

: La efectuarea votului cumulativ, fiecare actiune cu drept de vot a Societatii va exprima un numar de voturi egal
cu numarul total al membrilor Consiliului Societatii care se aleg. Actionarul este in drept:

a) sa dea toate voturile conferite de actiunile sale unui candidat; sau
b) sa distribuie aceste voturi egal ori in alt mod intre citiva candidati pentru functia de membra al Consiliului 

Societatii.
In cazul in care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sint respectate prevederile lit.a) §i b) din 
prezentul alineat, acesta se considera nul $i nu va fi luat in considerare la calcularea voturilor.
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In cazul alegerii prin vot cumulativ, se considers ale§i in Consiliul Societatii candidate care la adunarea 
generala a actionarilor au intrunit cel mai mare numar de voturi. in cazul in care doi sau mai multi candidati la 
fjncda de membru al Consiliului Societatii obtin acelasi numar de voturi cumulate, se considers ales 
car.didaml care a fost votat de un numar mai mare de actionari. Pentru completarea componentei de baza a 
Consiliului Societatii in cazul retragerii sau reducerii membrilor lui, se alege rezerva Consiliului Societatii in 
numar de 1 persoana. Rezerva se alege in modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societatii. 
Snbrogarea membrilor Consiliului Societatii retra§i se efectueaza din rezerva aleasa de catre Consiliul 
Societatii in ordinea celui mai mare numar de voturi intrunit.

! Prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, imputemicirile oricarui membru al Consiliului Societatii pot 
inceta inainte de termen.

: In cazul in care componenta consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel putin un membru, la
_rmatoarea adunare generala ordinara anuala a actionarilor se va alege о noua componenta a Consiliului 
Societatii. In cazul in care componenta Consiliului Societatii ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de 
-cmatate fata de componenta numerica stabilita in prezentul Statut al Societatii sau sub limita stabilita pentru 
—crunirea cvorumului, societatea este obligata, in termen de 30 de zile, sa convoace adunarea generala 
extraordinara a actionarilor pentm alegerea unei noi componente a Consiliului. 
imputemicirile Consiliului Societatii inceteaza din ziua:
a anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului 

Societatii; sau
b anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a imputernicirilor 

componentei precedente a Consiliului Societatii, in cazul in care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; 
sau

ci expirarii termenului stabilit la alin.(l) al prezentului articol; sau
d i reducerii componentei Consiliului Societatii cu mai mult de jumatate, daca totodata rezerva Consiliului 

Societatii a fost epuizata.
In cazul alegerii membrilor Consiliului Societatii la adunarea generala extraordinara a actionarilor sau la 
adunarea generala convocata repetat se vor respecta prevederile art.24 al prezentului Statut §i se vor aplica 
procedurile stabilite pentm tinerea adunarii generale ordinare anuale.

I Pentm tinerea lucrarilor de secretariat (inclusiv prentru exercitarea atribitiilor secretarului societatii -  art.59 
alin.(3) al LSA, art.31 pet. 3 al statutului actual, precum §i a atributiilor secretarului §edintei consiliului 
societatii -  art.68 alin.(lO) al LSA, art. 38 pet. 11 al statutului actual) prin decizia consiliului poate fi desemnat 
Secretarul Consiliului Societatii, care poate sS nu fie membm al Consiliului Societatii.

Cuantumul retributiei muncii, remuneratiei §i compensatiilor a secretarului consiliului societatii, care nu 
este membm al consiliului societatii, se aproba prin decizia consiliului societatii §i se efectuiaza in 
conformitate cu legislatia in vigoare.

3 In raporturile dintre Societate si persoanele care alcatuiesc Consiliul Societatii vor ft aplicate, prin analogie, 
regulile mandatului.

vrre lui 38. Pre$edintele Consiliului Societatii. §edintele Consiliului Societatii.

Presedintele Consiliului Societatii se alege la §edinta Consiliului Societatii din numarul membrilor Consiliului 
c_ votul majoritatii membrilor Consiliului. Alegerea se petrece prin vot simplu deschis.

1  Presedintele Consiliului Societatii:
a i convoaca jedintele Consiliului Societatii;
b» exercita alte atributii prevazute de regulamentul Consiliului Societatii.

1- arsenta Prejedintelui Consiliului Societatii atributiile acestuia le exercita unul dintre membrii Consiliului 
Societatii.

- Modul. termenele de convocare §i de tinere a §edintelor Consiliului Societatii se stabilesc de LSA, de prezentul 
Statut si de regulamentul Consiliului Societatii.

5 Sedintele Consiliului Societatii pot fi ordinare §i extraordinare §i tinute cu prezenta membrilor sai, prin 
corespondents sau sub forma mixta.

: Sedintele ordinare ale Consiliului Societatii se tin nu mai rar de о data pe trimestm. §edintele extraordinare ale
Consiliului Societatii se convoaca de presedintele Consiliului Societatii:

a) din initiative lui;
b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societatii;
c) la cererea actionarilor care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii;
d) la cererea comisiei de cenzori sau a societatii de audit a Societatii;
e) la propunerea organului executiv al Societatii.

Cvorumul necesar pentm tinerea ?edintei Consiliului Societatii va constitui nu mai putin de jumatate din 
membrii alesi ai Consiliului.

• La sedintele Consiliului Societatii, fiecare membm al lui detine un vot. Transmiterea votului de catre un 
membm al Consiliului Societatii altui membm al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

- Deciziile Consiliului Societatii se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului prezenti la jedinta, cu exceptia 
deciziilor de incheiere de catre Societate a tranzactiei de proportii sau a tranzactiei cu conflict de interese, in
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conformitate cu art.44 al.(3) §i art. 45 al.(l 1) al prezentului Statut, care se adopta in unanimitate de toti membrii 
aleji ai Consiliului Societatii. In caz de paritate de voturi, votul prejedintelui Consiliului Societatii este 
decisiv.

10. Procesul-verbal al §edintei Consiliului Societatii se intocmejte in termen de 5 lucratoare zile de la data tinerii 
§edintei, in cel putin doua exemplare, si va cuprinde:

a) data §i locul tinerii §edintei;
b) numele §i prenumele persoanelor care au participat la §edinta, inclusiv ale pre§edintelui §i secretarului
§edintei;
c) ordinea de zi;
d) tezele principale ale cuvintarilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui ji prenumelui

vorbitorilor;
e) rezultatul votului si deciziile luate;
f) anexele la procesul-verbal.

11. Fiecare exemplar al procesului-verbal al jedintei Consiliului Societatii va fi semnat de pre§edintele Consiliului 
§i de secretarul §edintei, precum si de un membru al Consiliului Societatii.

Articolul 39. Organul executiv al Societatii.

1. Organul executiv al Societatii functioneaza in baza legislatiei in vigoare, a prezentului Statut §i a 
regulamentului organului executiv al Societaii.

2. De competenta Organului executiv tin toate chestiunile de conducere a activitatii curente a Societatii, cu 
exceptia chestiunilor ce tin de competenta adunarii generale a actionarilor sau ale Consiliului Societatii.

3. Organul executiv al Societatii asigura mdeplinirea hotaririlor aaunarii generale a actionarilor, a deciziilor 
Consiliului Societatii $i este subordonat Consiliului Societatii si adunarii generale a actionarilor.

4. Organul executiv al Societatii este organ de conducere unipersonal §i este reprezentat de Administratorul 
(Directorul General) al Societatii, care este ales de catre Consiliul Societatii cu majoritatea simpla de voturilor 
pe termen de pana la 5 (cinci) ani. Prejedintele Consiliului Societatii incheie un contract de administrate a 
Societatii cu Administratorul Societatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

5. Administratorul Societatii nu poate fi persoana specificata la art.41 alin.(2) al prezentului Statut. Persoana deja 
aleasa (numita) va fi revocata din functie.

6. Administratorul Societatii este in drept, in limitele atributiilor sale, sa actioneze din numele Societatii fara 
procura, inclusiv sa efectueze tranzactii, sa aprobe statele de'personal, sa emita ordine §i dispozitii, sa semneze 
in numele societatii toate documentele acesteia, inclusiv, dar fara a se limita doar la ele, situatiile finaciare §i 
toate celelalte documente financiare ale societatii (cu drept de prima semnatura pe documente financiare).

7. Administratorul Societatii va prezenta trimestrial Consiliului Societatii darea de seama asupra rezultatelor 
activitatii sale.

8. Administratorul Societatii este obligat sa asigure prezentarea Consiliului Societatii, comisiei de cenzori §i 
fiecarui membru al acestora a documentelor §i a altor informatii necesare pentru mdeplinirea in mod 
corespunzator a atributiilor lor.

9. Daca Consiliul Societatii nu a fost mfiintat, nu intrunejte cvorumul necesar sau imputemicirile lui au incetat, 
atributiile de convocare $i de desfd§urare a adunarii generale a actionarilor sint exercitate de catre organul 
executiv al societatii.

10. Imputemicirile organului executiv al Societatii pot fi delegate organizatiei gestionare in temeiul hotaririi 
adunarii generale a actionarilor ji contractului de administrare fiduciara.

11. Organizatia gestionara a Societatii nu poate fi persoana afiliata a Societatii, a registratorului sau societatii de 
audit a Societatii.

12. Organizatia gestionara a Societatii nu este in drept sa incheie cu Societatea alte contracte, in afara de contractul 
de administrare fiduciara.

13. Atributiile, particularitatile numirii, functionarii ji eliberarii organului executiv a Societatii se stabilesc de LSA, 
de prezentul Statut §i de regulamentul organului executiv §i contractului de administrare a Societatii.

14. Organul executiv poarta raspundere patrimoniala pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societatii in urma 
deciziilor adoptate cu incalcarea prevederilor legislatiei §i a prezentului Statut.

Articolul 40. Comisia de cenzori a Societatii.

1. Comisia de cenzori a Societatii exercita controlul activitatii economico-financiare a Societatii §i se 
subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.

2. Atributiile, componenta numerica, modul de alegere §i de functionare a Comisiei de cenzori a Societatii se 
stabilesc de LSA, de prezentul Statut §i de regulamentul comisiei de cenzori.

3. Membrii comisiei de cenzori se aleg de catre adunarea generala a actionarilor pe termen de pana la 4 (Patru) ani 
in numar de 3 (Trei) persoane. Termenul concret al imputemicirilor membrilor comisiei de cenzori se aproba 
de adunarea generala a actionarilor. Acelea§i persoane pot fi realese un numar nelimitat de ori.

4. Pre§edintele comisiei de cenzori al Societatii se alege la §edinta comisiei din rindurile membrilor comisiei de 
cenzori. Alegerea presedintelui comisiei de cenzori se petrece prin vot simplu deschis, cu majoritatea simpla de 
voturile prezente la §edinta, fiecare mebru al comisiei avind la jedinta cite 1 (Unu) vot.
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5. Pentru completarea componentei de baza a comisiei de cenzori in cazul retragerii membrilor ei, se alege rezerva 
comisiei de cenzori in numar de 1 persoana. Rezerva se alege in modul stabilit pentru alegerea membrilor 
comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei de cenzori retrasi se efectueaza de catre comisia de 
cenzori.

6. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori $i majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetateni ai Republicii 
Moldova, iar cel putin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finantelor sau al institutiilor din 
subordine §i/sau, dupa caz, al directiei de ramura a autoritatii administratiei publice locale.

7. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atit actionarii Societatii, cit si alte persoane.
8. Membri ai comisiei de cenzori a Societatii nu pot fi:

a) persoanele indicate la art.41 alin.(2) al prezentului Statut. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcfie;
b) membrii Consiliului Societatii;
c) membrii organului executiv sau salariatii contabilitatii Societatii;
d) salariatii organizatiei gestionare a Societatii;
e) persoanele necalificate in contabilitate, frnante sau economie;
f) alte persoane, daca legislatia in vigoare sau prezentul Statut al Societatii limiteaza calitatea lor de membru 
in cadrul comisiei de cenzori.

9. in raporturile dintre Societate §i persoanele care alcatuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, 
regulile mandatului.

10. Comisia de cenzori a Societatii exercita controlul obligatoriu al activitatii economico-financiare a Societatii 
timp de un an.

11. Controalele extraordinare ale activitatii economico-financiare a Societatii se efectuiaza de comisia de cenzori a 
Societatii:
a) din initiativa proprie;
b) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societatii;
c) la hotararea adunarii generale a actionarilor sau a Consiliului Societatii.

12. Persoanele cu functii de raspundere ale Societatii sint obligate sa prezinte comisiei de cenzori toate documentele 
necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv sa dea explicate orale §i scrise.

13. in baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori intocme§te un raport care va cuprinde:
a) numele §i prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
b) motivele §i scopurile controlului;
c) termenele in care s-a efectuat controlul;
d) aprecierea plenitudinii §i autenticitatii datelor reflectate in documentele primare, registrele contabile §i 
rapoartele financiare ale Societatii;

e) aprecierea conformitatii tinerii evidentei contabile §i intocmirii rapoartelor financiare cu cerintele legislatiei;
f) informatia despre fapte de incalcare a cerintelor legislatiei, Statutului §i regulamentelor Societatii de catre 
persoanele cu functii de raspundere ale Societatii, precum §i despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;

g) date despre circumstantele care au impiedicat efectuarea controlului;
h) recomandari pe marginea rezultatelor controlului;
i) anexe.

14. Raportul se semneaza de toti membrii comisiei de cenzori, care au participat la control. Daca cineva dintre 
membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separata care se va anexa la 
raport.

15. Rapoartele comisiei de cenzori a Societatii se remit Consiliului Societatii, §i persoanelor aratate la lit.b) 
alin.(l 1) al prezentului articol. Raportul de activitate al comisiei se prezinta adunarii generale a actionarilor.

16. Comisia de cenzori este in drept:
a) sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in cazul descoperirii unor abuzuri din 

partea persoanelor cu functii de raspundere ale Societatii;
b) sa participe, cu drept de vot consultativ, la jedintele organului executiv §i ale Consiliului Societatii, la 

adunarea generala a actionarilor.
17. imputemicirile comisiei de cenzori a Societatii pot fi delegate societatii de audit in baza hotararii adunarii 

generale a actionarilor §i contractului de audit, de prestari servicii de indeplinire a functiilor cenzorului sau ale 
comisiei de cenzori.

18. Cuantumul retributiei muncii membrilor comisiei de cenzori, a remuneratiilor anuale si compensatiilor se 
stabilesc de catre adunarea generala a actionarilor.

Articolul 41. Persoanele cu functii de raspundere $i insiderii Societatii.

1. Persoane cu functii de raspundere ale Societatii sint considerati membrii Consiliului Societatii, organului 
executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societatii, precum §i alte persoane care exercita atributii 
de dispozitie in conducerea Societatii.

2. Nu pot fi persoane cu functii de raspundere persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru 
escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin insujire, delapidare sau abuz de serviciu,

22



inselaciune sau abuz de incredere, fals, depozitie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum §i pentru alte 
infractiuni prevazute de legislatia in vigoare, dar care nu §i-au ispa§it definitiv pedeapsa.

3. Drepturile §i obligatiile, raspunderea persoanelor cu functii de raspundere sint stabilite de prevederile LSA, de 
alte acte legislative, de prezentul Statut al Societatii §i regulamentele Societatii, precum §i de acordurile 
incheiate de aceste persoane cu Societatea.

4. Insiderii Societatii sunt considerati orice persoane care detin informatie privilegiata, ce consta in orice 
informatie de natura precisa, care nu a fost dezvaluita public, care se refera in mod direct sau indirect la unul 
sau la mai multi emitenti ori la unul sau la mai multe instrumente financiare §i care, daca ar fi dezvaluita public, 
ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare sau asupra pretului 
derivatelor aflate in legatura cu aceste instrumente.

5. Drepturile §i obligatiile, raspunderea insiderilor Societatii sint stabilite de prevederile LSA, de legislatia cu 
privire la valorile mobiliare, de alte acte legislative, de prezentul Statut al Societatii §i regulamentele Societatii, 
precum §i de acordurile sau contractele incheiate de aceste persoane cu Societatea.

CAPITOLUL VI. TRANZACTIILE SOCIETATII.
Articolul 42. Valoarea de piata a bunurilor

1. Valoarea de piata a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este pretul la care vinzatorul §i cumparatorul, 
detinind intreaga informatie despre preturile de piata la aceste bunuri §i nefiind obligati, respectiv, sa le vinda §i 
sa le cumpere, ar fi de acord sa efectueze aceasta tranzactie.

2. Tranzactiile Societatii, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de infiintarea intreprinderilor afiliate, se 
efectueaza pomindu-se de la valoarea de piata a bunurilor achizitionate sau instrainate, daca actele legislative 
nu prevad altfel.

3. Valoarea de piata a bunurilor aflate in circulatie pe piata organizata se determina pomindu-se de la preturile 
publicate ale acestei piete. Pentru determinarea valorii de piata a bunurilor care nu se afla in circulatie pe piata 
organizata poate fi antrenata, iar in cazurile prevazute de actele legislative in vigoare sau de hotarirea adunarii 
generale a actionarilor va fi antrenata о organizatie specializata care nu este persoana afiliata a Societatii.

Articolul 43. Tranzactiile Societatii cu valorile mobiliare plasate

1. Tranzactiile Societatii cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectueaza prin achizitionarea, 
rdscumpararea, convertirea, consolidarea si fractionarea lor.

2. Tranzactiile Societatii cu valorile mobiliare plasate de ea se efectueaza in conformitate cu Codul civil, cu LSA, 
legislatia cu privire la valorile mobiliare $i cu prezentul Statut al Societatii.

3. Societatea este obligata, in termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii oricarei tranzactii cu valorile 
mobiliare plasate de ea, sa comunice acest fapt Comisiei Nationale a Pietei Financiare.

4. Actiunile plasate de Societate se achizitioneaza de Societate la propunerea sa, conform procedurii stabilite de 
Comisia Nationals a Pietei Financiare.

5. Societatea este in drept sa achizitioneze actiunile plasate de ea numai in scopurile prevazute de LSA sau de 
prezentul Statut al Societatii.

6. Hotarirea de achizitionare de catre Societate a actiunilor plasate de ea se ia de:
a) adunarea generala a actionarilor, la achizitionarea actiunilor plasate in scopul reducerii capitalului social 
sau cedarii catre actionarii $i salariatii Societatii a unui anumit numar de actiuni proprii;

b) Consiliul Societatii, la achizitionarea actiunilor plasate in scopul prevenirii scaderii cursului lor.
7. in hotarirea Societatii privind achizitionarea actiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele ?i numarul lor, pretul 

de achizitie, forma de piata §i termenul in decursul caruia are loc achizitionarea. Pretul de achizitie va fi 
echivalent cu pretul determinat in conformitate cu alin. (16) al prezentului articol.

8. Societatea este obligata sa aduca la cunojtinta fiecarui actionar sau reprezentant legal al acestuia, sau custodele 
al actiunilor propunerea de achizitionare a actiunilor aflate in circulatie ale Societatii §i/sau sa publice 
propunerea sa.

9. Orice actionar este in drept sa vinda actiunile care ii apartin, Societatea fiind obligata sa le achizitioneze in 
conditiile anuntate.

10. Daca numarul total de actiuni care figureaza in ofertele actionarilor depa§e§te numarul de actiuni anuntate 
pentru achizitionare de catre Societate, actiunile se achizitioneaza proportional numarului lor, indicat in fiecare 
oferta.

11. Societatea nu este in drept sa achizitioneze actiuni plasate de ea:
1) in decursul unei luni pina la inceputul plasarii actiunilor emisiunii suplimentare, in procesul plasarii acestor 

actiuni, precum $i in decursul unei luni dupa plasarea lor;
2) daca, conform ultimului bilant:

a) Societatea este insolvabila sau achizitionarea actiunilor plasate о va face insolvabila; sau
b) valoarea activelor nete ale Societatii este mai mica decit valoarea capitalului ei social sau va deveni mai 

mica in urma achizitionarii actiunilor plasate;
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3) daca, in urma unei astfel de achizitii, numarul actiunilor de tezaur va depaji limita stabilita la art.8 alin.(7) al 
prezentului Statut, cu exceptia situatiilor enumerate la alin.(6) al prezentului articol.

12. Instrainarea actiunilor achizitionate de catre Societate poate avea loc numai dupa expirarea termenului de 
achizitionare, conform deciziei organului competent prevazut de prezentul Statut al Societatii.

13. Actiunile plasate de Societate se rascumpara de ea la cererea actionarilor in cazurile prevazute de LSA, de 
legislatia privind piata de capital sau de prezentul Statut al Societatii.

14. Societatea va rascumpara in mod obligatoriu actiunile plasate de ea in cazul:
a) sosirii termenului de rascumparare a actiunilor, prevazut de prezentul Statut al Societatii; sau
b) operarii in Statutul Societatii a unor modificari ce limiteaza drepturile actionarilor; sau
c) convertirii actiunilor de о clasa in actiuni de alta clasa; sau
d) efectuarii de catre Societate a unei tranzactii prevazuta la art. 44 alin. (1) lit. a) §i b) al prezentului Statut, sau 

a unei tranzactii cu conflict de interese; sau
e) reorganizarii Societatii, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor;
f) neadoptarii, la cererea actionarilor, a hotaririi de conformare a Societatii prevederilor art. 17 alin.(4) al 

prezentului Statut.
15. Actionarul este in drept sa ceara rascumpararea actiunilor care ii apartin daca:

a) nu i s-a permis, fara temei legal, sa participe la adunarea generala a actionarilor la care s-a luat hotarirea in 
unul din cazurile prevazute la alin.(14) lit.b) - f) al prezentului articol; sau

b) el a votat pentru adoptarea hotaririi prevazute la alin.(14) lit.f) al prezentului articol si a cerut rascumpararea 
actiunilor in termenul prevazut la alin.(17) al prezentului articol;

c) §i-a exprimat dezacordul fata de hotaririle luate in cazurile prevazute la alin.(14) lit.b)-e) al prezentului 
articol.

16. Pretul de rascumparare a actiunilor va fi determinat in conformitate cu prevederile LSA, LPC §i legislatiei in 
vigoare.

17. Termenul de depunere de catre actionari a cererilor de rascumparare a actiunilor ce le apartin va fi de cel mult 3 
luni de la data producerii evenimentului care a conditional rascumpararea. Termenul de achitare a actiunilor va 
fi de cel mult о luna de la data depunerii cererii de rascumparare a actiunilor.

18. Dreptul de a cere rascumpararea actiunilor ce le apartin il au actionarii incluji in registrul detinatorilor de valori 
mobiliare la data luarii uneia din hotaririle prevazute la alin.(14) lit.b)-f) al prezentului articol.

19. Actionarul nu este in drept sa ceara rascumpararea actiunilor ce ii apartin in cazul in care se ia hotarirea de
dizolvare a Societatii. •

Articolul 44. Tranzactiile de proportii.

1. Tranzactia de proportii este о tranzactie sau citeva tranzactii legate reciproc, efectuate direct sau indirect, in 
ceea ce privejte:
a) achizitionarea sau instrainarea, gajarea sau luarea de catre Societate cu titlu de gaj, darea in arenda, locatiune 

sau leasing ori darea in folosinta, darea in imprumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a caror 
valoare de piata constituie peste 25% din valoarea activelor Societatii, conform ultimului raport fmanciar; sau

b) plasarea de catre Societate a actiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile in astfel de 
actiuni, constituind peste 25% din toate actiunile cu drept de vot plasate ale Societatii.

2. Prevederea alin.(l) lit.a) al prezentului articol nu se extinde asupra tranzactiilor Societatii efectuate in procesul 
activitatii economice curente, prevazute in prezentul Statut al Societatii.

Sunt considerate tranzactii efectuate in procesul activitatii economice curente urmatoarele tranzactii:
a) tranzactiile directionate spre realizarea scopurilor de baza ale activitatii societatii, indicate in articolul 4 al 

prezentului Statut al Societatii (de exemplu, tranzactia de vinzare/cumparare a materiei prime §i/sau a 
productiei finite etc.);

b) tranzactii aferente si legate nemijlocit de activitatea economica a Societatii, care este prevazuta in articolul 
4 al prezentului Statut al Societatii (de exemplu - tranzactii de vinzare/cumparare a combustimibilului, 
fumizarea energiei termice §i/sau electrice, testari §i expertize, $i altele);

c) tranzactiile aferente $i legate nemijlocit de procesul realizarii sau asigurarii activitatii de baza a Societatii si 
creaza premize necesare pentru incheierea $i efectuarea tranzactiilor, indicate in punctele a)-b) al acestui 
aliniat (de exemplu, al contfactului de credit, de imprumut, ipotecar, gaj, de garanttie §i altele).

in special, sunt considerate tranzactii efectuate in procesul activitatii economice curente, in conformitate cu statutul 
prezent:

1) tranzactii de cumparare de catre Societate a materialelor necesare pentru realizarea activitatii de 
baza a Societatii;

2) tranzactii de realizare de catre Societate a oricarei productii/serviciilor finite de orice gen;
3) tranzactii de primire de catre Societate a creditelor (liniilor creditare) §i a imprumuturilor pentru 

achitarea de catre Societate a operatiunilor curente, etc;
4) tranzactii de transmitere de catre Societate in gaj/ipoteca a proprietatii mobile si imobile (care 

apartine Societatii) cu scopul de asigurare a obligatiunilor pentru creditele sus- mentionate (liniilor 
de credit) §i imprumuturilor.

24



3. Decizia de incheiere de catre Societate a unei tranzactii de proportii se adopta in unanimitate de toti membrii 
ale§i ai Consiliului Societatii daca obiectul acestei tranzactii sint bunurile a caror valoare constituie peste 25%, 
dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societatii potrivit ultimului raport fiananciar pina la adoptarea 
deciziei de incheiere a acestei tranzactii.

4. Daca la luarea deciziei de incheiere a unei tranzactii de proportii prevazute la alin.(3) al prezentului articol 
Consiliul Societatii nu a ajuns la unanimitate, el este in drept sa inscrie aceasta chestiune in ordinea de zi a 
adunarii generale a actionarilor. Hotarirea de incheiere de catre Societate a unor tranzactii de proportii 
neprevazute la alin.(3) al prezentului articol se ia de adunarea generala a actionarilor.

5. Consiliul Societatii nu este in drept sa adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societatii,
precum se specified la alin.(l) lit.a) al prezentului articol, din momentul in care Societatea a primit aviz referitor
la achizitionarea de catre orice persoana a unui numar de actiuni care acorda controlul asupra Societatii-

6. Prin derogare de la prevederile alin.(5) al prezentului articol, Consiliul Societatii poate adopta decizii ce rezulta 
din obligatiile asumate de catre Societate inainte de data primirii avizului despre achizitionarea unui numar de 
actiuni care acorda controlul asupra Societatii.

7. Restrictia prevazuta la alin.(5) al prezentului articol isi pierde actiunea din momentul tinerii adunarii generale a 
actionarilor la care a fost aprobata decizia de alegere a organelor de conducere ale Societatii, convocata ulterior 
primirii de catre Societate a avizului despre achizitionarea unui numar de actiuni care acorda controlul asupra 
societatii.

8. Decizia Consiliului Societatii privind incheierea de catre Societate a unei tranzactii de proportii se publica,
conform prevederilor LSA, in termen de 7 zile de la data adoptarii in organul de presa a Societatii, indicat in 
al.(l 1) art.46 al prezentului Statut.

9. Daca in tranzactia de proportii a Societatii exista conflict de interese, decizia de incheiere a acestei tranzactii se 
ia respectindu-se prevederile prezentului articol, al art. 45 §i al legislatiei in vigoare.

10. Achizitionarea de catre orice persoana a unui numar de actiuni care acorda controlul asupra Societatii se 
efectueaza cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul concurentei si ale legislatiei privind piata de 
capital.

11. Drepturile si obligatiile persoanei care a achizitionat un numar de actiuni care acorda controlul asupra 
Societatii se determina in conformitate cu LSA, cu legislatia privind piata de capital §i alte acte legislative in 
vigoare.

Articolul 45. Conflictul de interese. -

1. Tranzactia cu conflict de interese este о tranzactie sau citeva tranzactii legate reciproc care intrune§te/intrunesc 
urmatoarele conditii cumulative:
a) se efectueaza, direct sau indirect, intre Societate §i persoana interesata si/sau persoanele afiliate ale acesteia 
in conditii contractuale practicate de Societate in procesul activitatii sale economice; §i
b) valoarea tranzactiei/tranzactiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzactiei/tranzactiilor 
respective depa§e§te 1% din valoarea activelor Societatii conform ultimului raport financiar.

2. in conditiile stabilite la alin. (1) al prezentului articol, tranzactie cu conflict de interese se considera:
a) cumpararea, vinzarea sau transmiterea, ori primirea in orice alt mod de catre Societate a bunurilor, serviciilor, 
drepturilor, mijloacelor banejti, instrumentelor financiare $i a oricaror alte active;
b) acordarea sau primirea de catre Societate a imprumutului, gajului, garantiei, fidejusiunii sau a oricarei alte 
creante;
c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi in folosinta, locatiune, arenda sau leasing;
d) incheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioara.

3. Nu se considera tranzactie cu conflict de interese emisiunea suplimentara de valori mobiliare sau rascumpararea 
valorilor mobiliare in conditiile stabilite de legislatie.

4. Persoana interesata in efectuarea de catre Societate a tranzactiei se considera persoana care este:
a) actionar care detine, singur sau impreuna cu persoanele sale afiliate, peste 25% din actiunile cu drept de vot 

ale Societatii; sau
b) membru al Consiliului Societatii sau al organului executiv al Societatii; sau
d) membru al Consiliului Societatii, propus in aceasta functie prin cererea unui actionar al Societatii, in cazul in 

care tranzactia este incheiata intre Societate si acest actionar §i/sau persoanele afiliate ale acestuia.
5. Persoana interesata in efectuarea de catre Societate a tranzactiei este obligata sa comunice organului executiv §i 

Consiliului Societatii despre existenta conflictului de interese dintre Societate §i persoana in cauza ji/sau 
persoanele afiliate ale acesteia pina la luarea deciziei privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese, 
prezentind informatia care va cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea situatiei care conduce la crearea conflictului de interese;
b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzactiei cu conflict de 
interese;
c) cota actiunilor cu drept de vot detinuta de persoana interesata §i/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

6. La cererea Societatii, persoana interesata in efectuarea de catre Societate a tranzactiei este obligata sa repare 
prejudiciul cauzat Societatii §i sa compenseze venitul ratat al acesteia in cazul in care nu a comunicat despre
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existenta conflictului de interese conform alin. (5) al prezentului articol §i/sau a votat pentru incheierea unei 
tranzactii cu conflict de interese cu incalcarea prevederilor prezentei legi.

7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu intirziere a informatiei specificate la alin.(5) al prezentului articol, 
persoanele interesate in efectuarea de catre Societate a tranzactiilor raspund in conformitate cu legislatia.

8. Orice tranzactie cu conflict de interese poate fi incheiata sau modificata de Societate numai prin decizia 
Consiliului Societatii, in cazul in care valoarea tranzactiei nu depa§e§te 10% din valoarea activelor Societatii 
conform ultimului raport financiar, sau prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, in modul stabilit de LSA 
§i de prezentul Statut al Societatii.

9. Societatea este obligata sa publice, in termen de 7 zile lucratoare de la data adoptarii, decizia privind incheierea 
tranzactiei cu conflict de interese in organul de presa specificat in art. 46 a l.(ll) al prezentului Statut, 
dezvaluind informatia care va cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea §i valoarea tranzactiei cu conflict de interese, precum §i descrierea situatiei care conduce la crearea 
conflictului de interese;
b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzactiei cu conflict de 
interese;
c) persoana interesata in efectuarea de catre Societate a tranzactiei, cu indicarea numelui sau denumirii 

acesteia;
d) cota actiunilor cu drept de vot detinuta de persoana interesata in efectuarea de catre Societate a tranzactiei 
?i/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

10. Pina la luarea deciziei privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de 
incheiere a tranzactiei respective de catre comisia de cenzori.

11. Pentru luarea de catre Consiliul Societatii a deciziei privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese se cere 
unanimitatea membrilor alesi ai Consiliului care nu sint persoane interesate in ce priveste incheierea tranzactiei.

12. Daca mai mult de jumatate dintre membrii ale$i ai Consiliului Societatii sint persoane interesate in efectuarea 
tranzactiei date, aceasta va fi incheiata numai prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.

13. Hotarirea adunarii generale a actionarilor privind incheierea tranzactiilor cu conflict de interese, in conformitate 
cu legislatia in vigoare, se adopta cu majoritatea voturilor din numarul total de voturi ale persoanelor care nu 
sint interesate in incheierea acestor tranzactii.

14. Persoana interesata in efectuarea tranzactiei date va trebui sa paraseasca pentru citva timp jedinta Consiliului 
Societatii sau adunarea generala a actionarilor la care, prin vot deschis, se hotarSjte cu privire la incheierea 
acesteia. Prezenta acestei persoane la sedinta Consiliului Societatii sau la adunarea generala se ia in considerare 
la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se considera ca aceasta persoana nu a participat 
la votare. In cazul §edintei Consiliului Societatii sau adunarii generale a actionarilor tinute prin corespondents 
sau in forma mixta, buletinul de vot prezentat de persoana interesata in efectuarea de catre Societate a 
tranzactiei se ia in considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se considera ca 
aceasta persoana nu a participat la votare.

15. Daca Consiliului Societatii sau adunarii generale a actionarilor nu le erau cunoscute toate circumstantele legate 
de incheierea tranzactiei cu conflict de interese §i/sau aceasta tranzactie a fost incheiata prin incalcarea altor 
prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societatii sau adunarea generala este in drept sa ceara conducatorului 
organului executiv al Societatii:
a) sa renunte la incheierea unei astfel de tranzactii ori sa о rezilieze; sau
b) sa asigure, in conditiile legislatiei, repararea de catre persoana interesata a prejudiciului cauzat Societatii 

prin efectuarea acestei tranzactii.
16. Prevederile prezentului articol nu se aplica:

a) tranzactiilor intreprinderilor dependente care, potrivit art. 10 alin. (4) al LSA, se efectueaza in conformitate 
cu dispozitiile obligatorii ale intreprinderii dominante;
b) tranzactiilor de instrainare sau de procurare a bunurilor Societatii care se efectueaza prin licitatii deschise, cu 
publicarea unui aviz in Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data 
licitatiei;
c) daca toti actionarii sint persoane interesate in efectuarea tranzactiei.

Articolul 46. Evidenta, rapoartele financiare. Controlul intern $i extern, dezvaluirea informatiei.

1. Societatea tine evidenta contabila §i intocmeste rapoarte financiare §i specifice in conditiile legislatiei in vigoare 
si regulamentelor Societatii.

2. Raportul financiar anual al Societatii va fi verificat §i confirmat:
a) prin raportul comisiei de cenzori a Societatii, nu mai tirziu de termenul stabilit de legislatia contabilitatii 

pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare raionale (municipale), daca legislatia in vigoare 
nu prevede altfel;

b) prin efectuarea auditul obligatoriu al situatiilor financiare anuale; selectarea societatilor de audit pentru 
auditarea situtiilor financiare anuale se efectueaza de catre societate conform criteriilor stipulate la 
alin. ( I 1) al art. 89 al LSA, iar modul de selectare a societatilor de audit si termenii de referinta se 
stabilesc de Guvemul Republicii Moldova.
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3. Consiliul Societatii §i adunarea generala anuala a actionarilor nu sint in drept sa aprobe rapoartele anuale ale
organului executiv §i ale Consiliului Societatii daca aceste rapoarte sint prezentate fara raportul financiar al
Societatii §i rapoartele prevazute la alin.(2) al prezentului articol.

4. Societatea este obligata sa asigure pastrarea documentatiei sale de evidenta, a rapoartelor financiare ,
rapoartelor specifice §i a altor rapoarte in modul §i in termenele prevazute de legislatia in vigoare.

5. Societatea §i persoanele ei cu functii de raspundere raspund, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru:
a) neglijenta in tinerea evidentei contabile §i in intocmirea rapoartelor financiare §i a rapoartelor specifice 

precum §i includerea in acestea a datelor neautentice sau eronate;
b) nepastrarea sau prezentarea cu intirziere a acestor rapoarte creditorilor, actionarilor Societatii §i autoritatilor 

publice stabilite de legislate; precum si
c) publicarea informatiei neveridice despre activitatea Societatii sau eschivarea de la publicarea informatiei 

prevazute de LSA.
6. Persoanele afiliate ale Societatii vor injtiinta Societatea in scris despre actiunile Societatii care le apartin, 

indicind clasa §i numarul lor, in termen de 10 zile de la achizitionare. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu 
intirziere a acestor date, persoanele afiliate ale Societatii raspund in conformitate cu legislatia in vigoare.

7. Societatea poate fi supusa auditului solicitat al rapoartelor financiare anuale, care se efectueaza:
a) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societatii. In acest caz, 

serviciilede audit sint platite de acesti actionari. daca hotarirea adunarii generale a actionarilor nu prevede altfel;
b) in temeiul hotaririi instantei judecatorest:.

8. Societatea de audit efectueaza auditul rapoartelor financiare anuale §i al altor informatii aferente acestora ale 
Societatii in conformitate cu legislatia cu privire la activitatea de audit $i cu contractul de audit §i, in baza 
rezultatelor lui, intocmeste raportul auditorului.

9. Societatea de audit a Societatii nu poate fi persoana afiliata a Societatii, a registratorului Societatii si a 
organizatiei gestionare a acesteia. Societatea de audit a Societatii nu este in drept sa incheie cu Societatea alte 
contracte decit contractul de audit sau contractul privind exercitarea functiilor comisiei de cenzori.

10. Principalele prevederi ale actelor de control si ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra 
activitatii Societatii vor fi aduse la cunostinta adunarii generale a actionarilor Societatii.

11. Organul de presa al Societatii este ziarul "Capital Market''.
12. Societatea, in conformitate cu legislatia in vigoare, publica in organul de presa a Societatii, indicat in al.(l 1) al 

prezentului articol, raportul financiar, alte rapoarte specifice si informatia despre evenimentele §i actiunile ce 
afecteaza activitatea financiar-economica a Societatii.

13. Rapoartele specifice anuale se prezinta de Societate Comisiei Rationale a Pietei Financiare in modul §i forma 
stabilite de aceasta, in termen stabilit de legislatia in vigoare. Copia darii de seama va fi pusa la dispozitia 
detinatorilor de valori mobiliare ale Societatii la solicitarea acestora.

14. Societatea este obligata sa prezinte detinatorilor de obligatiuni si actionarilor pentru initiere urmatoarele 
documente:

a) contractul de Societate, Statutul Societatii si toate modificarile §i completarile operate in ele;
b) certificatul de inregistrare de stat a Societatii;
c) regulamentele Societatii, toate modificarile §i completarile operate in ele;
d) contractele cu registratorul, cu organizatia gestionara §i cu societatea de audit ale Societatii;
e) procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor §i buletinele de vot, cu exceptia listei 
actionarilor;

f) procesele-verbale ale jedintelor Consiliului Societatii;
g) lista membrilor Consiliului Societatii, membrilor organului executiv §i a celorlalte persoane cu functii de 
raspundere ale Societatii;

h) lista persoanelor interesate, indicindu-se informatia prevazuta la art.45 alin.(4) al prezentului Statut;
i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societatii, toate modificarile §i completarile operate in 
ele, precum si darile de seama cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;

j) datele despre volumele lunare si preturile medii ale tranzactiilor inregistrate in registrul detinatorilor 
valorilor mobiliare ale Societatii;

k) documentele aferente tranzactiilor de proportii §i tranzactiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele 
privind tranzactiile, documentele primare corespunzatoare, care justifica efectuarea operatiunii;

l) rapoartele financiare;
l) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele societatii de audit, actele de control §i hotaririle organelor de stat 
care au exercitat controlul asupra activitatii Societatii;

m) rapoartele anuale ale Consiliului Societatii §i ale comisiei de cenzori a Societatii;
n) corespondenta cu actionarii;
o) alte documente prevazute de prezentul Statut sau de regulamentele Societatii.

15. Societatea asigura pastrarea, in corespundere cu cerintele legislatiei in vigoare, al documentelor prevazute in 
alin.(14) al prezentului articol la sediul Societatii, precum §i accesul detinatorilor de obligatiuni §i actionarilor 
Societatii la aceste documente.

16. La cererea oricarui detinator de obligatiuni sau actionar, Societatea ii va prezenta, contra piata, in termen de 5 
zile lucratoare, extrase §i copii de pe documentele mentionate la alin.(14) al prezentului articol ji de pe alte
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documente prevazute de prezentul Statut §i de regulamentele Societatii, cu exceptia documentelor ce constituie 
obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul platii se stabilejte de Societate $i nu poate depa§i volumul 
cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente §i pentru expedierea lor.

17. Particularitatile evidentei, al rapoartelor financiare si specifice, al controlului $i dezvaluirii informatiei al 
Societatii se efectueaza in conformitate cu LSA, cu legislatia privind piata de capital, cu legislatia in vigoare si 
cu prezentul statut al societatii.

CAPITOLUL VII. REORGANIZAREA §1 DIZOLVAREA SOCIETATII.
Articolul 47. Reorganizarea Societatii.

1. Reorganizarea Societatii se efectueaza prin fuziune (contopire §i absorbtie), dezmembrare (divizare §i separare) 
sau transformare, in conformitate cu prevederile CC, cu LSA, cu legislatia din domeniul concurentei, cu 
legislatia cu privire la piata de capital si alte acte legislative in vigoare.

2. Hotarirea privind reorganizarea unei sau mai multor Societati se ia de:
a) adunarea generala a actionarilor fiecarcl Societati in parte;
b) instanta de judecata in cazurile prevazute de lege;
c) organul abilitat, in cazul aplicarii legislapei cu privire la insolvabilitate.

3. Hotarirea privind reorganizarea Societatii va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinate a 
proportiilor §i marimii cotelor fondatorilor (actionarilor) in capitalul social al Societatilor antrenate in 
reorganizare.

4. Reorganizarea Societatii se efectueaza pomindu-se de la valoarea de piata a activelor Societatii. Organul 
executiv al fiecareia dintre Societatile implicate in reorganizare va intocmi un raport scris, detaliat, prin care se 
va explica proiectul reorganizarii si se va preciza temeiul juridic si economic al propunerii, in special coraportul 
de schimb al actiunilor.

5. In termen de 15 zile de la data luarii hotaririi privind reorganizarea, Societatea va in§tiinta in scris creditorii sai 
despre acest fapt si va publica un aviz in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si pe pagina web oficiala a 
organului inregistrarii de stat.

6. Creditorul este in drept a cere Societatii sa intreprinda masurile prevazute la art.7 alin.(ll) al prezentului Statut 
in termen de о luna de la data publicarii instiintarii despre reorganizarea Societatii.

7. in cazul lipsei cerintelor creditorilor fata de Societate, hotarirea de reducere a capitalului social intra in vigoare 
dupa о luna de la data publicarii. In cazul existentei Cerintelor mentionate la art.7 alin.fl 1) al prezentului Statut, 
hotarirea de reducere a capitalului social intra in vigoare dupa satisfacerea acestora.

8. Pentru inregistrarea Societatilor comerciale aparute in procesul reorganizarii societatilor se depun documentele 
prevazute de legislate si autorizatia de reorganizare emisa de Comisia Nationals a Pietei Financiare. in cazul 
depistarii tnor devieri de la legislate, Comisia Nationals a Pietei Financiare este in drept sa refuze eliberarea 
autorizatiei privind reorganizarea Societatii.

9. Reorganizarea produce efecte fata de terti numai dupS data inregistrarii de stat a Societatilor antrenate in 
reorganizare, cu exceptia reorganizSrii prin absorbtie, care produce efecte la data inregistrarii modificSrilor in 
actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

Articolul 48. Dizolvarea Societatii.

1. Dizolvarea Societatii se efectueaza in conformitate cu prevederile CC, cu LSA, cu legislatia cu privire la piata 
de capital §i alte acte legislative in vigoare, precum I i  atele normative ale organelor competente de stat, 
subordinate legislaliei Republicii Moldova.

2. Societatea poate fi dizolvatS numai prin hotarfre a adunarii generale a actionarilor sau a instantei judecStorejti.
3. Hotarirea adunarii generale a actionarilor cu privire la dizolvarea Societatii poate fi luata in temeiurile prevazute 

de LSA sau de prezentul Statut al Societatii.
4. Hotarirea instantei judecatore§ti cu privire la dizolvarea Societatii poate fi adoptata in temeiurile prevazute de 

Codul civil sau de LSA sau de alte acte legislative.
5. Tranzactiile cu valorile mobiliare ale Societatii se suspenda la data anuntarii hotaririi privind dizolvarea 

acesteia.
6. Hotarirea privind dizolvarea'Societatii se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova in termen de 10 

zile de la adoptare.
7. Lichidarea Societatii se efectueaza de о comisie de lichidare sau de lichidator, la care tree toate imputemicirile 

de conducere a activitatii curente a Societatii.
8. Comisia de lichidare sau lichidatorul, dupa achitarea cu creditorii Societatii, intocme§te bilantul de lichidare 

care se aproba de adunarea generala a actionarilor.
9. La lichidarea Societatii, bunurile r3mase dupa achitarea cu creditorii se distribuie de catre comisia de lichidare 

sau de catre lichidator intre actionari in urmatoarea ordine:
a) in primul rind, se achita piatile pe actiunile ce urmeaza a fi rascumparate in conformitate cu art.43 al 

prezentului Statut;
b) in al doilea rind, se platesc dividendele pe actiunile preferentiale anuntate, dar neplatite $i valoarea de 
lichidare a acestor actiuni;

28



c) in al treilea rind, se achita platile pe actiunile ordinare.
Platile cuvenite rindului urmator se efectueaza dupa achitarea tuturor platilor cuvenite rindului precedent.
Daca bunurile ramase dupa lichidarea Societatii nu sint suficiente pentru achitarea tuturor platilor cuvenite 
primului sau celui de-al doilea rind, aceste plSti se achita in limitele primului sau celui de-al doilea rind in 
conformitate cu clasele si proportional numarului de actiuni aratate la lit.a) §i lit.b) al prezentului aliniat.

10. Societatea poate fi supusa dizolvarii fortate la hotarirea instantei de judecata, in baza cererii actionarilor sau a 
Comisiei Nationale a Pietei Financiare, in cazurile in care:
a) nu a format sau nu asigura tinerea registrului actionarilor in conformitate cu cerintele legislatiei;
b) nu a asigurat marimea minima obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotarirea de reorganizare sau 
dizolvare.

11. Instanta de judecata desemneaza un administrator fiduciar al dizolvarii fortate a Societatii.
12. Lichidarea Societatii se considera incheiata. iar Societatea isi inceteaza activitatea din ziua introducerii in 

Registrul comercial de stat a inscrierii corespunzatoare.

CAPITOLUL IIX. DISPOZITII FES ALE.
Articolul 49. Finantarea activitatii patrimoniale a societatii.

1. Finantarea activitatii Societatii se efectuiaza din contul mijloacelor proprii si de imprumut, inclusiv din contul 
emiterii de actiuni, obligatii §i altor valori mobiliare. prevazute de legislate.

2. Sursa principals de finantare a Societatii. este venitul Societatii din activitatea sa economico-fmanciara.
3. Mijloacele de imprumut ale SocietSfii sint constituite din credite bancare §i din imprumuturile altor creditori.
4. In cazul insuficientei de mijloace circulante. acfionarii au dreptul sa transmits Societatii mijloacele financiare 

proprii pe termen nelimitat si in marimi fixate, conform conditiile determinate de hotSrirea adunarii generale a 
actionarilor.

Articolul 50. Secretul comercial.

1. Prin secret comercial al Societatii se inteleg informatiile ce tin de productie, tehnologie, administrare, de 
activitatea financiara §i de alta activitate a Societatii, a caror divulgare (transmitere, scurgere) poate sS aduca 
atingere a intereselor Societatii.

2. Actionarii, persoanele cu functii de raspundere si lucratorii Societatii sint obligati sS pastreze confidentialitatea 
in ceia ce tine de secretul comercial al Societatii, sa primeascS toate mSsurile necesare de prevenire a divulgSrii 
lor sau folosirii nesanctioate.

3. ParticularitStile, continutul secretului comercial a Societatii §i raspunderea persoanelor se efectuiazS in 
conformitate cu prevederile regulamentului Societatii cu privire la secretul comercial si cu legislatia privind 
secretul comercial.

Articolul 51. Dispozitii finale.

1. Prezentul Statut este intocmit in 2 exemplare, fiecare din ele avind aceeasi putere juridica. Anexele la Statut 
constituie partea lui integrants.

2. Prezentul Statut intra in vigoare din ziua inregistrarii lui la Camera inregistrarii de Stat in conformitate cu 
legislatia in vigoare.

3. Prevederile prezentului Statut sint obligatorii pentru toti actionarii, efectul lor juridic fiind orientat spre binele 
actionarilor Societatii, al succesorilor de drept §i al mo$teni tori lor lor.

4. in cazul in care unele prevederi ale prezentului Statut vor fi ulterior declarate nevalabile, atunci celelalte 
prevederi nu vor fi afectate §i vor ramine valabile.

5. Modificarile fi adaugarile introduse in prezentul Statut se considers valabile numai din ziua inregistrarii lor de 
stat in modul stabilit de legislatia in vigoare.

6. Toate litigiile fi divergentele, care pot aparea pe parcursul activitatii societatii, vor fi solutionate in mod amiabil 
de catre parti, in cazul, in care litigiile fi divergentele aparute nu vor putea fi solutionate in mod amiabil, 
acestea vor fi solutionate de catre instantele judecatorejti competente ale Republicii Moldova. Dupa 
solutionarea litigiului, chdtuielile ocazitionale de acestea, vor fi suportate de partea vinovata.

7. In cazul in care unele chestiuni nu au fost prevazute de prezentul Statut, Societatea se va conduce de 
regulamentele Societatii, de LSA si de alte acte legislative in vigoare.

8. Prezentul statut confine 51 de articole, este numerotat §i sigilat.
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