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.171/ 2012, 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, 10
nr. de telefon/fax: - +373 22570101/ +373 22570111
pagina web oficială: www.moldtelecom.md
e-mail: office@moldtelecom.md
4. Informaţia privind modul de dezvăluire publică a informaţiilor importante 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 supusă dezvăluirii conform legislaţiei este publicată pe propria pagină web oficială
www.moldtelecom.md 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 19 septembrie 2022, s-a decis convocarea Adunării
Generale extraordinare a acţionarilor societăţii, pentru date de 27 septembrie 2022, ora 10:00, pe adresa: bd Ştefan
cel Mare, 10, 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 conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) şi 7)
din Regulament):
În cadrul Adunării Generale extraordinare a actionarilor S.A. ,,Moldtelecom" care a avut loc în data de 27
septembrie 2022, s-au adoptat următoarele decizii:
1. Au/ost încetate înainte de termen împuternicirile unui membru al Comisiei de Cenzori.
2. A fost ales un membru nou al Comisiei de Cenzori S.A. ,, Moldtelecom".
Hotărârile au/ost 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 membrului Comisiei de Cenzori:
- D-nul Vita/ie Boboc, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;
2. A fost ales în calitate de membru al Comisiei de Cenzori S.A. ,, Moldtelecom" următoarea persoană:
- D-na Cristina Bolun, Ministerul Economiei.
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