
                    

               

 

 

„În atenția acționarilor O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală S.A.” 

 

În temeiul hotărârii Consiliului Societății (proces verbal nr. 203 din 04 august 2020), se convoacă 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A., care va 

avea loc joi - 03 septembrie 2020, ora 14.00. 

Forma de ținere a Adunării generale  - prin corespondență. 

Locul unde se va ține Adunarea generală (acumulării și examinării buletinelor de vot) - sediul 

O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.: mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr.10/5. 

 

Ordinea de zi a Adunării: 

1. Cu privire la repartizarea profitului net anual al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A., 

inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2019. 

2. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020. 

3. Cu privire la acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere în interesul O.C.N. 

„Corporația de Finanțare Rurală” S.A., pentru implementarea prevederilor Legii nr. 259/2018. 

 

 Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor 

O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. se va întocmi conform situației din 05 august 2020. 

 Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a adunării la sediul O.C.N. 

„Corporația de Finanțare Rurală” S.A. – mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 10/5, în zilele de lucru, între 

orele 8.30-16.30, începând cu 21 august 2020. 

 Stabilirea numărului participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor O.C.N. 

„Corporația de Finanțare Rurală” S.A. se va efectua în temeiul buletinelor de vot prezentate la Corporație 

personal sau prin intermediul expedierii poștale și înregistrate în Registrul corespondenței de intrare al 

Corporației până la ora 13.30 în data de 03 septembrie 2020. 

 

 Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară a acționarilor O.C.N. „Corporația de 

Finanțare Rurală” S.A. prin corespondență, va fi adus la cunoștința fiecărui acționar prin expedierea în 

termen de 10 zile de la data petrecerii adunării a unui aviz la adresa indicată în lista acționarilor, va fi 

publicat în Ediția Periodică „Capital Market” și pe pagina web a Corporației www.rfc.md. 

 

http://www.rfc.md/

