
 

 

Anexa nr.2  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

 

 

 

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul  

(în corespundere  cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 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: Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. 

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:  

 o bancă,  

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, MD-2004, 

mun. Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 301 102, fax: 022 601 611, www.eximbank.com, 

info@eximbank.com  

4. Informația privind modul de dezvăluire  publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea 

surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se 

publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare. 

În ziarul Monitorul Oficial/Mecanismul oficial de stocare a informaţiilor conform prevederilor Legii 

nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital/ www.eximbank.com 

 

 

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului:  

6. Deciziile adoptate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) 

din Regulament):  

La data de 27.04.2021, la sediul central al B.C. ”EXIMBANK” S.A. din Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 

nr. 171/1, Chișinău, Republica Moldova, a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor 

Băncii, în cadrul căreia s-au aprobat unanim următoarele chestiuni: 

 

1. S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor 

2. S-a aprobat Raportul Consiliului Băncii pentru anul 2020 

3. S-a aprobat Raportul anual al Băncii pentru anul 2020 

4. S-a aprobat normele de repartizare a profitului net pentru anul 2021 și aprobarea deciziei privind 

acoperirea pierderii nete suportate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 

5. S-a confirmarea societatea de audit pentru anul 2021 pentru  efectuarea auditului obligatoriu ordinar și 

stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor acesteia 

 

 

III. Semnarea 

 

 

Vitalie Bucătaru, 

Prim-Vicedirector General  
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