Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează 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: 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.
Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața
de capital/ www.eximbank.com
II.
Evenimente care influențează activitatea emitentului:
7. Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere al emitentului (pct.28 subpct.8)
din Regulament):
- data producerii evenimentului:
a) încetarea detașării domnului Michele Castoro, Vicedirector General și CRO începând cu 1 noiembrie 2021 și a
fost aprobata revocarea domnului Michele Castoro din funcția de Vicedirector General și CRO al Eximbank începând
cu 1 noiembrie 2021.
b) domnului Vitalie Lemne, şef Departament Credite ultima zi de muncă în cadrul Eximbank a fost data de 8
octombrie 2021.
- descrierea modificărilor:
a) incetarea detaşării şi mandatului domnului Michele Castoro în calitate de Director Aria Riscuri (CRO) şi
Vicedirector General, membru al Comitetului de Management;
b) încetare a raportului de muncă cu persoane care deţine funcţie de raspundere in cadrul Băncii, domnul Vitalie
Lemne.
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului: luare de cunostinta in cadrul Consiliului Bancii din
data de 21 octombrie 2021;
- numele, prenumele, funcţia deţinută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcţii de
răspundere;
a) incetarea detaşării şi mandatului domnului Michele Castoro, Director Aria Riscuri (CRO) şi Vicedirector
General, membru al Comitetului de Management (începând cu 1 noiembrie 2021)
b) in baza cererii de demisie a domnului Vitalie Lemne, şef Departament Credite (8 octombrie 2021)
- cauzele care au generat modificarea respectivă; - altele, după caz 21. Înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori
imobiliare si/sau a statutului in redacție noua (pct.28 subpct.22) din Regulament):
- data înregistrării de către organul înregistrării de stat a statutului si/sau a modificărilor acestuia – 30
decembrie 2021 a fost înregistrat de către I.P. "Agenția Servicii Publice" Actul Adițional nr.5 cu privire la
modificările Anexei nr.1 la statutul B.C. „EXIMBANK” S.A.
- data adunării generale a acționarilor emitentului când a fost aprobat hotărârea respectiva –
modificarea a fost aprobata de Consiliul Bancii din 21.12.2021
- sursele unde statutul emitentului si/ sau modificările operate la acesta sunt disponibile - Mecanismul
oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital /
www.eximbank.com
III.
Semnarea
Vitalie Bucataru
Prim Vicedirector General
B.C. „EXIMBANK” S.A.
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