
                    
         

 

 
Stimați acționari 

 
Organul executiv al societății, în temeiul deciziei Consiliului Societății din 28.02.2023, anunță 

convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 07.04.2023, ora 14.00 pe 
adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr.10/5. sediul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. 
Forma de ținere a Adunării generale ordinare anuale - prin corespondență. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului pentru anul 2022. 
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Organului executiv pentru anul 2022. 
3. Cu privire al darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022. 
4. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022.  
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerațiilor anuale pentru 

membrii Consiliului și Comisiei de Cenzori. 
6. Cu privire la confirmarea entității de audit Moldauditing SRL pentru efectuarea auditului 

obligatoriu ordinar pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor 
acesteia. 

7. Cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului.  
8. Cu privire la alegerea noii componențe a Comisiei de Cenzori 

 

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor 
se va întocmi conform situației din 06.03.2023. 

Acționarii vor putea lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a adunării la sediul 
societății – mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 10/5, în zilele de lucru de la 9.00 până la 16.30, începând 
cu 27.03.2023. 

Stabilirea numărului participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor O.C.N. 
„Corporația de Finanțare Rurală” S.A. se va efectua în temeiul buletinelor de vot prezentate personal 
sau prin intermediul expedierii poștale și înregistrate în Registrul corespondenței de intrare al 
societății până la ora 13.30 în data de 07.04.2023. 

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor O.C.N. „Corporația de 
Finanțare Rurală” S.A. prin corespondență, va fi adus la cunoștința fiecărui acționar prin expedierea 
unui aviz la adresa indicată în lista acționarilor, prin publicarea avizului în ediția periodică „Capital 
Market” și pe pagina web a O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. - www.corporatia.md. 

http://www.corporatia.md/
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