Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.17112012, Secţiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
1. Denumirea completă a emitentului: Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom'';
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: Societate pe Acţiuni;
3. Sediul: mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1O
nr. de telefon/fax: - +373 22 570 JOII +373 22 570 111
pagina web oficială: www.moldtelecom.md
e-mail: office@moldtelecom.md
4. Info1maţia privind modul de dezvăluire publică a informaţiilor impo1tante despre emitent, cu indicarea surselor
şi, după caz, indicarea denumirii ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care se publică comunicatele
şi sau se dezvăluie public informaţia corespunzătoare.
Informaţia sup_usă dezvăluirii conform legislaţiei este publicată pe propria pagină web oficială
www.moldtelecom.md, în ziarul „Capital Market" şi se dezvăluie public prin intermediul Mecanismului oficial
de stocare a informaţiei.
II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului
5. Convocarea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, decizia organului competent privind
refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament)
În baza Hotărârii Consiliului S.A. ,,Moldtelecom" din 29 iulie 2022, s-a decis convocarea Adunării Generale
extraordinare a acţionarilor societăţii, pentru date de 04 august 2022, ora 10:00, pe adresa: bd Ştefan cel Mare,
JO, Chişinău, începutul înregistrării ora 09:30.
La Adunare a fost prezent unicul acţionar, reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice, care deţine 100% din
acţiunile cu drept de vot ale S.A. ,. Moldtelecom ". Cvorum - 100%.
6. Deciziile aprobate de organele de conduce1·e ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) şi 7) din
Regulament):
În cadrul Adunării Generale extraordinare a acţionarilor S.A. ,,Moldtelecom" care a avut loc în data de 04
august 2022, s-au adoptat următoarele decizii:
I. Au fost încetate înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii S.A. ,,lvfoldtelecom".
2. Au fost aleşi membrii Consiliului Societăţii S.A. ,,Moldtelecom" şi stabilit cuantumul retribuţiei muncii
membrilor Consiliului Societăţii.
Hotărârile au fost adoptate unanim cu 101 512 036 voturi.
7. Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8)
din Regulament):
1. S-au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societăţii:
- Dna Natalia Vrabie, Agenţia Proprietăţii Publice, preşedinte al Consiliului Societăţii;
- Dl Dorei Noroc, Ministerul Finanţelor, membru al consiliului;
- Dna Ana Mardare, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, membru al consiliului;
- Dna Victoria Ghidora, S.A. ,,Moldtelecom", membru al consiliului;
- Dl Vadim Gumene, Ministerul Economiei, membru al consiliului.
2. Au fost aleşi în calitate de membri ai Consiliului S.A. ,,Moldtelecom" următoarele persoane:
- Dna Tatiana Savva, Agenţia Proprietăţii Publice, preşedinte al Consiliului Societăţii;

1

-

Dna Natalia Vrabie, Ag,mţia Proprii?lăţii Publice, m,m1bru al comiliului;
D11a Lilia Dabija, Ministerul Jnfrastruc::iurii şi Dezvoltării Regionale, membru al consiliului;
Dl Vladimir Aruchelov, /vlinisierul Fi11anţelor, membru al consiliului;
Dl Vadim Gumene, Ministerul Economiei, membru al cc,nsiliului;
Dna /;ma Kiriakova, SA. .. Moldtele,:,:,111 ", membru al consiliului;
Dl Vadim Nanu, Amdaris Group LTD, membru al consiliului.
3. A fost a!e,1să în calitate de Preşedinte al Consiliului Societăţii pe Acţiuni „lvfoldtelecom" - dna Tatiana
Savva, Agenţia Proprietăfii Publice.
ID. Semnarea

lnna
Kiriakova

Membrul Consiliului

Digitally signed by
lnna Kiriakova
Date: 2022.08.15
16:14:05 +03'00'

Organul executiv

Alexandru CIUBUC

Director financiar, contabil-şef

Rodica CUCU
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