Proces - verbal al adunarii generale annale a actionarilor
societatii pe actiuni "FLOAREA SOARELUI"

31105/2016
Clubul S.A.<<FloareaSoarelui»
str. 31 August 6, mun. Balti

Inregistrarea actionarilor ora 10 - ora 11
Adunarea s-a inceput la ora 11 si 15 minute

Deschiderea adunarii.
Jurisconsult al S.A. «Floarea Soarelui» (in continuare numita- societate) Denis Coteruba
a propus comisiei de inregistrare sa comunice rezultatele inregistrarii participantilor la adunare.
Functiile comisiei de inregistrare au fost executate de lucratorii societatii de registru
«REAL-REGISTR» S.A. Anatolie Zbanca si Liudmila Masleanchina. Presedintele comisiei de
tnregistrare Anatolie Zbanca a comunicat urrnatoarele rezultate de inregistrare a participantilor
la adunare:
Pentru inregistrare au fost utilizate urmatoarele documente ~i informatii:
- lista actionarilor cu drept de participare la adunare, intocmita la data de evidenta
25.04.2016 (include 975 actionari ce detin 720200 actiuni ordinare cu drept de vot ~i 473
actionari ce detin 4184 actiuni preferentiale tara drept de vot);
- rnodificari din 30.05.2016 la Iista actionarilor din 25.04.2016 (2 pozitii de modificari);
- scrisoarea NQ01-541 din 03.05.2016 S.A. «Depozitarul National al Valorilor Mobiliare
al Moldovei» cu lista clientilor sai - actionarii societatii (include 10 actionari ce detin 33861
actiuniordinarecudreptdevotsi
3 actionari ce detin 561 actiuni preferentiale rara drept de vot);
- scrisoarea fin din 30.05.2016 S.A. ,,DAAC Invest" (include 3 actionari ce detin 30077
actiuni ordinare cu drept de vot si 1 actionar ce define 1 actiune preferentiala fara drept de vot);
- procurele reprezentantilor actionarilor.
La inregistrare a fost intocmita lista participantilor la adunare, in care contra semnatura
s-au inregistrat pentru a participa la adunare:
9 persoane (inclusiv 3 actionari si reprezentantii care reprezinta 6 actionari), care
detin/reprezinta ill total 409470 (patru sute noua mii patrusute saptezeci) actiuni cu drept de vot
(voturi), ce constituie 56,855% din numarul total 720200 al actiunilor cu drept de vot.
Limitarile dreptului de vot depistate de comisia de Inregistrare:
- din numarul total 740794 de actiuni ordinare nominative plasate de societate dispun de
dreptul de vot 720200 actiuni aflate in circulatie, iar 20594 actiuni de tezaur excluse din
circulatie, nu dau dreptul de vot la adunarile actionarilor in conformitate cu art. 13 alin.(3)-(4)
al Legii privind societatile pe actiuni NQ1134-XIII din 02.04.1997;
- alte cazuri de limitare a dreptului de vot nu sunt depistate,
Cvorumul necesar pentru petrecerea adunarii este prezent.
lurisconsultul societatii Denis Coteruba, in conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind
societatile pe acFuni. a propus spre aprobare urmatoarea hotarue: - A alege in functie de

presedinte al adunarii pe Denis Coteruba.
Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «lmpotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.
Presedintele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire: - A alege in functie de

secretar al adundrii pe dna Ina Scripliuc.
Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «lmpotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.
Presedintele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire: -

in baza art.60 alin. (3) al

Legit privind societiitile pe actiuni a delega imputernicirile comisiei de numdrare a voturilor

registratorului societdtii - Societiitii pe Actiuni "Real-Registr''
Anatolie Zbancd si Liudmila Masleanchina.

in persoana reprezentanttlor

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «Impotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.

Presedintele adunarii a propus spre aprobare unnatoarea hotarlre: - A stabili ca adunarea va fi
tinuta in limba rusa cu traduce rea ulterioaara La solicitarea participantilor la adunare in
limba de stat a documentelorlcuvzntiirilorlproiectelor
hotiiririlor, iar procesul-verbal
aduniirii si procesul-verbal al rezultatului votului vor fi intocmite in limba de stat.

al

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «Impotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.

Presedintele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarrre: - A aprobaforma st modul de
vot, precum si limita de timp pentru cuvintiirile tinuie pe chestiunile ordinii de zi a aduniirii:
pe primele 4 chestiuni ale ordinii de zi a aduniirii de prezentat toate 4 rapoarte si
concluzii, dupa ce a petrece discutarea rapoartelor §i votul pe fiecare chestiune separat;
la aZegerea membrilor comisiei de cenzori a vota separat pe fiecare candidat inaintat;
la alegerea membrilor consiliului societdtii va fi petrecut votul cumulativ deschis cu
buletine de vot, iar pe celelalte chestiuni ale ordinii de zi a adunarii va fi petrecut votul
deschis cu utilizarea cdrttcelelor, pe care este indicat numiirul de voturi, dupa principiul
"0 actiune cu drept de vot= un vot";
- raportorilor pe chestiunile ordinii de zi se acordii pind la 10 minute,
pentru cuvintdri la dezbateri se acordii pind la 5 minute,
pentru petrecerea adunarii a utiliza nu mai mult de 2 ore,
intrebiirile pentru raportori vor fiformulate in scris,
doritorii pentru tinerea cuvintariior la dezbateri vor prezenta anticipat cereri in scris cafre
prezidiul adunarii, cu indicarea numelui persoanei si a numiirului de actiuni reprezentate.
Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «Irnpotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.

Presedintele adunarii a propus spre aprobare unnatoarea hotmre: in baza art. 64 alin.(1) si art.
72 alin.(8) ale Legii privind societiitile pe actiuni, semniiturile presedintelui §i secretarului
aduniirii actionarilor pe procesul-verbal al adundrii vor fi autentificate de comisia de cenzori
a societatii aleasii la adunarea de actionari.
Rezultatul votului: «Pentrus 409470 voturi. «Impotriva» 0 voturi. Hotarirea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunarii:

1. Aprobarea darii de seama a Consiliului Societatii cu pnvire la rezultatele activitatii
Societatii pentru anul 2015.
2. Aprobarea darii de seama a organului executiv cu privire la rezultatele activitatii Societatii
pentru anul 20 15 ~idirectiile principale de activitate pentru anul 2016.
3. Examinarea raportului financiar a Societatii pentru anul 20 15 si concluzia auditorului
privind raportul financiar a Societatii.
4. Aprobarea darii de seama a comisiei de cenzori ~i conc1uziaprivind rezultatele activitatii
Societatii pentru anul 2015.
5. Despre acoperirea pierderilor anului 2015 si aprobarea nonnativelor de repartizare a
profitului net pe anu12016.
6. lncetarea inainte de termen a imputernicirilor Comisiei de cenzori. Alegerea membrilor
Comisiei de cenzori, aprobarea termenului imputernicirilor lor ~i stabilirea cuantumului
retributiei muncii lor.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societatii, aprobarea termenului 'imputernicirilor lor ~i
stabilirea cuantumului retributiei muncii lor.
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8. Aprobarea organizatiei de audit si stabilirea euantumului retributiei servieiilor ei.
9. Aprobarea Statutului Societatii in redactie noua ~i lmputemicirea persoanelor eu dreptul de
al inregistra.
10. Cu privire la ineheierea unor tranzaetii.
11. Cu privire la aeordarea irnputernicirilor la ineheierea unor tranzaetii.
Cereri de modifieare ~i eompletare a ordinii de zi a adunarii nu au fost inaintate. Ordinea de zi

a adunarii actionarilor a ramas fara modificari.
Examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunarii,
Chestiunea 1) Aprobarea darii de seama a Consiliului Societatii eu privire la rezultatele
activitatii Societatii pentru anul 2015.
Darea de seama a consiliului societatii a fost raportata de presedintele adunarii Denis Coteruba.
Darea de seama integral se anexeaza.

Cbestiunea 2) Aprobarea darii de seama a organului exeeutiv eu pnvire la rezultatele
activitatii Societatii pentru anu12015 ~idirectiile principale de activitate pentru anu12016.
Darea de seama a organului executiv a fost citita de presedintele adunarii Denis Coteruba.
Darea de seama integral se anexeaza.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societatii pentru anul 2015 ~i eoneluzia
auditorului privind raportul financiar a Societatii,
Raportul financiar al Societatii a fost prezentat de contabilul-sef al societatii, iar eoncluzia
finnei de audit .Ecofin Audit Service" S.R.L. de presedintele adunarii Denis Coteruba . Darile
de seama integral se anexeaza.

Cbestiunea 4) Aprobarea darii de seama a comisiei de cenzori ~i concluzia privind rezultatele
activitatii Societatii pentru anu12015.
Darea de seama a comisiei de cenzori firmei de audit .Logic Audit" S.R.L. a fost citita de catre
reprezentantullor.
Darea de seama integral se anexeaza.
intrebari pe primele 4 chestiuni n-au fost facute.
Presedintele adunaru a propus pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A aproba darea de
seamd a Consiliului Societatii cu privire LarezuLtateLeactivittitii Societatii pentru anu12015.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotartre: - A aproba darea de
seamii a organului executiv cu privire la rezuLtateLeactivitdtii Societiitii pentru anul 2015.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a prop us pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A aproba directiile
principale de activitate pentru anul 2016
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A lua act de informatia
din raportul financiar anual al societatii pentru anul 2015 si din concluzia auditorului privind
raportul financiar a Societatii.
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Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a prop us pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A aproba darea de seama
a comisiei de cenzori pentru anul20i5.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Chestiunea 5) Despre acoperirea pierderilor anului 20 15 ~i aprobarea normativelor
repartizare a profitului net pe anu12016.

de

Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarrre: - Pierderile obtinute
conform rezultatelor activitatii sooietatii in anu/2015 in suma de 3 510870 lei a acoperi din
contul profitului net al perioadelor viitoare.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, lmpotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotfuire: - A aproba urmiitoarele
normative de repartizare a profitului net pentru anul 2016:
Fondul de rezervii - 5%
- Acoperirea pierderilor anilor precedenti - 95%.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Chestiunea

6) Incetarea lnainte de termen a irnputemicirilor Comisiei de cenzori. Alegerea
rnernbrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului lrnputemicirilor lor ~i stabilirea
cuantumului retributiei muncii lor.
Presedintele adunani a propus pentru aprobare urmatoarea hotarue: - A inceta inainte de
termen exercitarea de catre firma de audit "Logic Audit JJ S.R.L. a imputernicirilor Comisiei de
cenzori.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urrnatoarea hotarue:
imputemicirilor a comisiei de cenzori - 2,5 ani.

- A aproba termenul

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanirn.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarire. - A nu remunera munca
membrilor comisiei de cenzori.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a citit lista candidaturilor (4 candidaturi) pentru alegerea in comisia de
eenzori a societatii compusa din 3 (trei) membri, care in conformitate cu art. 26 al Legii
privind societatile pe actiuni au fost inaintate de actionarii ce detin mai mult de 5% din
actiunile eu drept de vot:
ValicovaIrina - coruabil-sef Stl "Ceba-Grup" SRL
OpreaDiana - contabi! tcs "FFA Trans Oil LTD" SRL
Oleinicova Oxana - contabil "Trans Oil Refinery" SRL
Grusetski Natalia - contabil-sef "Molgranum" SRL
in urma votu 1Ul. rezu 1tate e s-au repar frzat~ill urm atoru rno d
~\!! Numele, prenumele

candidatului.

Numarul de
voturi
exprimate
PENTRU
candidat

Numarul de
voturi exprimate
lMPOTRlVA
candidatului
4

Rezultatul votarii

II
12

Valicova Irina
Oprea Diana
13 I Oleinicova Oxana
I J I Grnsetski Natalia
I

-

409470
409470
409470
40841

-

-

Este aleasa in comisia de cenzori
Este aleasa In comisia de cenzori
Este aleasa in comisia de cenzori

368629

Presedintele adunarii a pus la vot proiectul hotarlrii spre aprobare: - A aZege Grusetski Natalia
in rezerva eomisiei de eenzori.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Chestiunea
7) Alegerea
membrilor
Consiliului
Societatii,
imputernicirilor lor ~i stabilirea cuantumului retributiei muncii lor.

aprobarea

tennenului

Presedintele adunarii a dat citire listei candidaturilor (6 persoane) pentru alegerea in consiliul
societatii compus din 5 (cinci) membri, care In confonnitate cu art. 26 al Legii privind
societatile pe actiuni au fost inaintate de actionarii ce detin mai mult de 5% din actiunile cu
dr ept devo: t
. x~1 Familia, numele, prenumele candidatului
1. Rafiev Feodor - Jurist superior ICS.,FFA Trans Oil LTD"SRL
2. ! Velesco Valentina - Vicedirector pe economie ICS"FFA Trans Oil LTD"SRL
3. Sitarciuc Alexandr - Jurist superior .,Floarea Soarelui" S.A.
4. , Smirnov Evghenii - Sef serviciul securitatii ICS"FFA Trans Oil LTD"SRL
5. Zarea Svetlana - Jurist ICS,,FFA Trans Oil LTD"SRL
I 6. I Lihopoi Iurii - Economist iCS"FF A Trans Oil LTD"SRL
Alte candidaturi actionarii societatii in consiliu nu au inaintat.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A aproba termenul de
imputernicire a consiliului societatii - 2 ani.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotanre: - A achita salariul lunar
membrilor eonsiliului societatii ales: in anul2016 in mdrime de 50% din salariu mediu lunar
al lucriitorilor intreprinderii pentru anul 2015, iar presedintelui Consiliului societatii in
miirime de 60% din salariul mediu lunar a lucriitorilor intreprinderii pentru anul 2015.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Candidaturile sint incluse In buletinele de vot cumulativ deschis, care au fost inminate fiecarui
participant la adunare 'in timpul inregistrarii. Reprezentantul societatii de registru Anatolie
Zbanca a lamurit modul de efectuare a votului cumulativ si de completare a buletinelor de vot.
Rezultatele votului la alegerea membrilor consiliului societatii: Participantii la adunare au
prezentat 9 buletine de vot cumulativ, dintre care nu sint depistate buletine nevalabile. Voturile
expnm
. at epen tru can d'1daturi1 s-au rep.artiz a t m urm at om Irno d :
Numarul de voturi
Rezultatul votarii
N!! Numele, prenumele
candidatului.
exprimate
PENTRU candidat
1 Rafiev Feodor
400125 Este ales in consiliului societatii
Velesco Valentina
37894
405440 Este ales in consiliului societatii
~ Sitarciuc Alexandr
A
Smirnov Evghenii
"?
400125 Este ales in consiliului societatii
5 Zarea Svetlana
400125 Este aleas in consiliului societatii
400125 Este ales 'in consiliului societatii
I 6 Lihopoi Iurii
A

.,
..
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?:-esedintele adunarii a pus la vot proieetu1 hotaririi spre aprobare: - A alege Velesco Valentina
-ezerva consiliului societatii.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Chesriunea 8) Aprobarea organizatiei de audit si stabilirea cuantumului retributiei servieiilor ei.
in confonnitate eu art. 89 a1in.2 a1Legii privind societatile pe actiuni a fost inaintata cerinta de
la actionarul ee define mai mult de 10% din actiunile eu drept de vot, eu privire la petreeerea
coatrolului de audit al activitatii economico-financiare a societatii in anul 2016.
?-:-esedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarue: - A aproba organizatia de
a.: , Moldauditing" SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al
a~nYila,iieconomico-financiare a societatii in anul 2016 §i a stabili remuneratia serviciilor
auditorului in miirime de 216000 lei (fara TVA).
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
?resedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarue: - A imputernici directorul
:;.::e:J?ii sa semneze Contractul cufirma de audit "Moldauditing" SRL pentru anul 2016.
Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, impotriva nu sunt. Hotarirea este aprobata unanim.
Chestiunea 9) Aprobarea Statutului Societatii in redactie noua ~i imputernicirea persoanelor
u dreptul de a-l inregistra. Presedintele adunarii a prezentat Statutul Societatii in redactie

noua.
P;esedintele

adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea

hotanre:

- A aproba statutul

.ocietiuii In redactie noud.
Rezultatele votului: pentru 408591 voturi (99,78%), impotriva - 879 voturi (d-l Sova Ion reprezentant al actionarilor Zaharia Ion ~i Purici Valentina). Hotarirea este aprobata eu
majoritatea voturilor, mai mult de 2/3 din voturi.
Presedintele adunarii a propus pentru aprobare urmatoarea hotarire: - A imputernici juristul
societiitii d-l Denis Coteruba sa semneze ?i sa prezinte pentru inregistrare la Camera
Inregistrdrii de Stat Statutul societiitii in redactie now.
Rezultatele votului: pentru 408591 voturi (99,78%), impotriva - 879 voturi (d-l Sova Ion reprezentant al actionarilor Zaharia Ion ~i Purici Valentina). Hotarirea este aprobata eu
majoritatea voturilor, mai mult de 2/3 din voturi.
Chestiunea 10) Cu privire la ineheierea unor tranzaetii.
~edintele
adunarii a informat actionarii prezenti referitor la neeesitatea suplinirii mijloaeelor
ctrculante ale Societatii cu seopul de a procura materia prima agricola (seminte de floarea
soarelui. etc), intru asigurarea activitatii economico-financiare curente - activitatii de baza
prev azure de statutul Societatii - producerea uleiurilor de floarea soarelui. Pe parcursul multor
ani de zile Societatea practica ereditarea bancara inainte de ineeputul recoltarii roadei de
fioarea soarelui, pentru a proeura operativ ~i la preturi bune materia prima, ceia ee direct
jn'- ...
enteaza la sineeostul productiei finite ~i rezultatele fmaneiare a Societatii, Totodata,
Presedintele adunarii a adus la cunostinta actionarilor, ca suma ereditului solicitat de la BC
:iOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. in suma de 10500000 USD, constituie 17,2% din suma
ctivelor Societatii conform situatiilor financiare a Societatii la 31.12.2015 (1205394373 lei).
Pina la efeetuarea votului pe propuneri1e privind incheierea
eomisiei de eenzori a eomunicat ca:
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tranzactiilor,

reprezentantul

e tranzactiile, ce urmeaza a fi puse la vot, au fost verifieate in vederea respectarii modului
• cheiere a aeestor tranzactii, stabilit de legislatia actuala ~i de statutul societatii;
ivit modificarilor 1a alin. (2) din articolului 52 al statutului, aprobate ~i inregistrate in anu1
. mare tranzactiile eare urmeaza a fi aprobate/votate, sunt tranzactii in eadrul desfasurarii
- - ilarii economice curente, prevazute ill asa ealitate de statutul societatii; aceleasi prevederi
s.::m inc.use $1ill statutul societatii in redactie noua, aprobat la adunarea actionarilor actuala;
- -au fost constatate eareva incalcari.
Pr'!S..~mtele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire ee tine de lneheierea
L"'"".:.:::..z3ctiei
in eadrul desra5urarii aetivitatii eeonomiee eurente, prevazute In aSa ealitate de
.' ::.~: societatii, potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societatile pe aetiuni:

I 1. A. accepta ineheierea eontraetului privind primirea ereditului bancar, eu destinatia
tiIiz.irii de suplinire a mijloacelor eireulante pentru efeetuarea activitatti eurente a
- 'euirli~indicate In Statutul Societatli, de la Be "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
• :umil de PIna Ia 10 500 000 (zece milioane einei sute mii) usn sau eehivalentul acestei
...nme total sau partial in MDL si/sau EUR, pe un termen de pina la 24 Iuni, cu rata
dobinzii conform Politicii doblnzilor B.C. "Moldova-Agroindbauk" S.A. §i alte conditii,
stabilite in contractul de credit.
Rezultarul votului: «Pentru: 407880 voturi. «Impotriva» 1590 voturi, inelusiv: 711 voturi a
_:'onarului Usatii V.S., 879 voturi ad-lui Sova Ion - reprezentant al actionarilor Zaharia Ion
:;- Pnrici Valentina. Hotarirea a fost aprobata eu majoritatea voturilor 99,61 %.
Presedimele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire ee tine de incheierea
~ctiei
in cadrul desIaSurarii aetivitatii economice, prevazute in asa ealitate de statutu!
~ _':_f"C2.tU potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societatile pe aetiuni:
.: ~. A. accepta transmiterea In gaj Bancii Intru asigurarea rambursarii creditului

solicitat de societate in suma de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) usn sau
eehivaleutul acestei sume total sau partial in MDL si/sau EUR, pe un termen de pina Ia
_.4 I~
achitariii dobinzilor si altor plati a bunurilor, care apartin cu drept de
proprietate societatii, si anume:
- a)universalitate de bunuri - produse agricole in asortiment ~iderivatele lor (seminte
de floarea soarelui, ulei rafmat, nerafinat ~i dezodorat de floarea soarelui, ulei
imbuteliat de floarea soarelui, s.a.) existente §i viitoare, in valoarea de gaj de eel
putin echivaIent 250000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL, stabilita de banes
In baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de catre 0 companie de
evalnare acceptata de BC "Moldova-Agroindbank" S.A. san de catre expertli bancii,
. b) universalitate de bunuri - creantele banesti fata de terti rezultate, din contracte in
vigoare de cumparare-vanzare, achizitil ~ilsau de prestare a serviciilor si din
contracte de cumparare - vanzare, achizitii si/sau de prestare a serviciilor care vor fi
incheiate de Societate cu tertii in suma de pina la 250 000 000 (doua sute cincizeci
milioane) MDL.
Reznltarul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Impotriva» 1590 voturi, inelusiv: 711 voturi a
_~donamlui Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Soya Ion - reprezentant al actionarilor Zaharia Ion
~-I?urici Valentina. Hotarirea a fost aprobata eu majoritatea voturilor 99,61%.
~tele
adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire ee tine de lncheierea
~ctiilor
in cadrul des:tasurarii aetivitatll eeonomiee eUTente. prevazute in aSa ealitate de
'S:Z...n~~ soeietatiL potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societatile pe aetiuni:
~

A

10...3. A se adresa catre persoanele terte 1M "Prut" S.A., "Unco-Cereale" S.R.L., ICS
_:\.neDeurain-Group" S.R.L. ~i tcs "Florgrain Group" S.R.L., tcs "Trans Bulk
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S.R.L., cu solicitarea privind constituirea gajului ~i/sau ipotecii asupra
urilor mobile si/sau imobile ale companiilor terte in valoarea de gaj stabilita de BC
oldov a Agroindbank" S.A. in baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de
dtre 0 companie de evaluare acceptata de Be "Moldova Agroindbank" S.A. sau de
-tr~ expertii bancii (dupa caz), pentru asigurarea rambursarii creditului solicitat de la
Be - foldova-Agroindbank" S.A. pe un term en de pina la 24 luni, in suma de 10 500
(zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau partial in
. tics"

IDL stsau EUR.
~tatut

votului: «Pentru» 407880 voturi. «Impotriva» 1590 voturi, inelusiv: 711 voturi a
lui Usatii V.S., 879 voturi ad-lui Soya Ion - reprezentant al actionarilor Zaharia Ion
Purici Valentina. Hotarirea a fost aprobata eu majoritatea voturilor 99,61 %.

Presedintele adunarii a propus spre aprobare unnatoarea hotarlre ee tine de ineheierea
JOZactiilor in eadrul desfasurarii aetivitatii eeonomiee eurente, prevazute in asa ealitate de
s=zn:nulsocietatii potrivit art,82 alin.(2) Legii privind soeietatile pe aetiuni:

t .4. A se adresa catre persoanele terte Agrofloris-Nord SRL, ICS FFA Trans Oil Ltd
SRL. Aragvi Holding International LTD ~iJhashi Vaja cu solicitarea privind
astirnirea fidejusiunii in favoarea BC "Moldova Agroindbank" S.A. pentru asigurarea
bursarii creditului solicitat pe un termen de pina la 24 luni, in suma de 10 500 000
zeee miJioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau partial in

~L

LsauEUR.

IaIUl votului: «Pentru» 407880 voturi. «lmpotriva» 1590 voturi, inelusiv: 711 voturi a
C:""O'"...oaarului Usatii V.S., 879 voturi ad-lui Soya Ion - reprezentant at actionarilor Zaharia Ion
-:: Purici Valentina. Hotarirea a fost aprobata eu majoritatea voturilor 99,61 %.
esriunea 11) Cu privire la aeordarea imputernieirilor la ineheierea unor tranzaetii.
Presed.l1tele adunarii a propus spre aprobare urmatoarea hotarire ee tine de ineheierea
C'C:lZ2ctiilor in eadrul desta5urarii aetivitalii eeonomiee eurente, prevazute in asa ealitate de
--E!UtUlsocietatii potrivit art,82 alin.(2) Legii privind soeietatile pe aetiuni: - A Imputernlci

directorul general al societatii d-na Ostrovetchi Stela de a semna cu Be "Moldova
groindbank" S.A. contractele de credit, de gaj, de ipoteca, mandat ~i oricare aIte
documente ce tin de contractarea ~i valorificarea creditului, indicat la hotarirea nr. 10.1
. eonstiruirea garantiilor indicate la hotarirea nr. 10.2. al prezentulni proces-verbal.
Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Impotriva» 1590 voturi, inelusiv: 711 voturi a
-'onarului Usatii V.S., 879 voturi ad-lui Soya Ion - reprezentant al actionarilor Zaharia Ion
5 Purici Valentina. Hotarirea a fost aprobata eu majoritatea voturilor 99,61 %.
Presed.ntele adunarii a eomunieat:
- Toate ehestiunile ordinii de zi a adunarii au fost
eszmirute. In eonformitate eu art, 63 alin (5) al Legii privind societatile pe actiuni, rezultatele
!ui pe toate hotaririle aprobate sunt anuntate la adunare si toate hotaririle au intrat in
= re la data petreeerii adunarii. Adunarea se declara inchisa. Multumesc pe eei prezenti
ru participarea la examinarea ehestiunilor ordinii de zi a adunarii,
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Deciziile aprobate de catre
adunarea generala anuala a aetionarilor
societatit pe actiuni "FLOAREA SOARELUI"
din 31105/2016 sunt:
ba darea de seama a Consiliului Societatii cu privire la rezultateLe activitdtii Societdtii
:.:rto anul 2015.
ba darea de seama a organului executiv cu privire la rezultatele activitiuii Societatis pentru
:OJ5.
aproia directiile principale de activitate pentru anul 2016.
ua aa de irformatia din raportul financiar anual al societiitii pentru anul 2015 si din concluzia
.orului rrivind raportul financiar a Societtuii.
aproba darea de seama a comisiei de cenzori pentru anul 2015.
Pierderile obtmute conform rezultatelor activitatii societdtii in anul 2015 in suma de 3 510870
toperi din contul profitului net al perioadelor viitoare.
_ :: A aproba urmiitoarele normative de repartizare a profitului net pentru anu! 2016:
'andul de rezervii - 5%
- i!.::operirea pierderilor anilor precedenti - 95%.
A Inceta inainte de termen exercitarea de catre firma de audit "Logic Audit" S.R.L. a
l=;:=.l~.icirilor Comisiei de cenzori.
___ aproba termenul imputemicirilor a comisiei de cenzori - 2,5 ani.
- ...4. nu rem unera munca membrilor comisiei de cenzori.
- it aproba comisia de cenzori in urmiitoarea componenta:
1) Valicova Irina
1) Oprea Diana
3) Oleinicova Oxana
_-if alege Grusetski Natalia in rezerva comisiei de cenzori.
- I .A aproba termenul de imputernicire a consiliului societiitii - 2 ani.
- : A achita salariul lunar membrilor consiliului societiuii ale~ in anul 2016 in marime de 50% din
. mediu lunar al lucratorilor intreprinderii pentru anul 2015, iar presedintelui Consiliului
eUi/ii in miirime de 60% din salariul mediu lunar a lucriitorilor intreprinderii pentru anul 2015.
- 3 A aproba Consiliul societiuii in urmiitoarea componerua:
1) Rajiev Feodor
1) Sitarciuc Alexandr
3) Smirnov Evghenii
./) Zarea Svetlana
5) Lihopoi Iurii
- -. A alege Velesco VaLentina in rezerva consiliului societatii.
I .A aproba organizatia de audit "Moldauditing" SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua
_""~""'ul. de audit al activitiuii economico-financiare a societiitii in anu! 2016 $i a stabili remuneratia
~or
auditorului in miirime de 216000 lei (fara TVA).
_ A impuiernici directorul societatii sa semneze Contractul cu firma de audit "Moldauditing" SRL
~~'anuI2016.
A aproba statutul societiuii in redactie noua.
: A imputemici juristul societiitii d-I Denis Coteruba sa semneze ~ sa prezinte pentru inregistrare
C
:a lnregistriirii de SLat Statutul societiuii in redaciie noua.
if accepta incheierea contractului privlnd primirea creditului bancar, cu destinatia utiliziirii de
~~ ....e a mijloacelor circulante pentru efectuarea activitaiii curente a Societiitii, indicate in Statutul
. - ii. de fa BC "MOLDOVA·AGROINDBANK"
S.A. in suma de pina la 10 500 000 (zece
"'--.,JrOo.:K cinci sute mil) USD sau echivalentul acestei sume total sau partial
in MDL si/sau EUR, pe un
"'r.r.~ de pind la 24 luni, cu rata dobinzii conform Politicii dobinzilor B.C. "Moldova-Agroindbank"

.p alte conditii,
zate in contractut de credit.
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csxepu» transmiterea in gaj Bancii intru asigurarea rambursarii creditului solicitat de
....ds }(l500 000 (zeee milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total
IDL sf, sau EUR, pe un termen de pinii la 24 luni, achitiiriii dobinzilor $i altor Plait a
. tin cu drept de proprietate societatii, ~i anume:
r---'~..,.._..J·:;".;rede bunuri - produse agricole in asortiment si derivatele lor (seminte defloarea
I lei rafinat, nerafinat st dezodorat de floarea soarelui, ulei imbuteliat de flo area

s.a.) existente ~i viitoare, in valoarea de gaj de eel putin echivalent 250 000 000 (doua
eincizeci milioane) MDL, stabilita de bancii fn baza rapoartelor de evaluare a bunurilor
""=~"""""e,
de ciitre 0 companie de evaluare acceptatii de Be "Moldova-Agroindbank" SA. sau de
expertii band i
r,.-p-'="'~"i·taIe de bunuri - creantele banesti fala de terti rezultate, din eontracte in vigoare de
cumparare-vanzare. achizitii si/sau de prestare a serviciilor si din contracte de cumpiirare 'i"ii:n:a:re achizitii si/sau de prestare a serviciilor care vor fi incheiate de Societate cu tertii in
m:i de pfr.a la 250 nr;o 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL.
-: A se adresa ..Jlre persoanele terte 1M .Prut" SA., .Unco-Cereale'' S.R.L., 1cs "Anengrain;;p S.R.L si tcs ..Florgrain Group" SR.L., tcs "Trans Bulk Logistics" SR.L., cu solicitarea
::J constituirea gajului si/sau ipotecii asupra bunurilor mobile si/sau imobile ale companiilor
in valoarea de gaj stabilita de BC "Moldova Agroindbank" S.A. in baza rapoartelor de
izxare a bunurilor efectuate de catre 0 companie de evaluare acceptata de BC "Moldova
idbank' S.A. sau de cdtre expertii bancii (dupii caz), pentru asigurarea rambursiirii creditului
:II de la BC "Moldova-Agroindbank" SA. pe un termen de ptna la 24 luni, tn suma de 10500
zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau par fial in MDL si/sau
'R.
- A se adresa cafre persoanele terte Agrofloris-Nord SRL, ICS FFA Trans Oil Ltd SRL, Aragvi
g Intemational LTD st Jhashi Vaja cu solicitarea privind constituirea fidejusiunii infavoarea
•.~.;;do·raAgroindbank'' SA. pentru asigurarea rambursarii creditului solicitat pe un termen de
-=.2 la 24 luni, in sumii de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei
e total sau partial in MDL si/sau EUR.
A imputernici pe directorul general al societatii d-na Ostrovetchi Stela de a semna cu Be
doidova Agroindbank" SA. contracte/e de credit, de gaj, de ipoteca, mandat $i oricare a/te
doaonente ce lin de contractarea ~i valorificarea creditului, indicat /a hotarirea nr. 10.1 si
eonstituirea garantiilor indicate /a hotarirea nr. 10.2. al prezentului proces-verbal.
to:!.

Denis Coteruba
Ina Scripliuc

etara adunarii actionarilor

autentificate de comisia
;;~~aliCOVa
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Irina

W7/

~prea Diana

CJ~~o/_

Oleinicova Oxana

