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În temeiul hotărîrii Consiliului S.A. „Corporaţia de Finanţare Rurală” din 10 februarie 2017 

(proces verbal nr. 157), Vă invităm la Adunarea Generală ordinară anuală a acţionarilor, care va avea 

loc cu prezența acționarilor vineri 31 martie 2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 

129, sala de conferințe a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Darea de seamă a Consiliului Corporaţiei cu privire la rezultatele activităţii în 

anul 2016. 

2. Darea de seamă a Direcției Executive a Corporaţiei cu privire la rezultatele 

financiare obținute în anul 2016. 

3. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori. 

4. Cu privire la repartizarea profitului net anual al Corporației, inclusiv plata 

dividendelor anuale pentru anul 2016. 

5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi 

compensaţiilor pentru membrii Consiliului şi Comisiei de Cenzori; 

6. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi mărimii cuantumului serviciilor 

pentru anul 2017. 

 

De materialele cu privire la ordinea de zi a adunării generale a acționarilor puteți lua cunoștință 

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

lucru, între orele 8.30-16.30 începînd cu 20 martie 2017. 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală ordinară anuală a 

acţionarilor Corporaţiei se va întocmi conform situației din 28 februarie 2016. 

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Corporația de 

Finanțare Rurală” se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua adunării, în localul petrecerii 

adunării, începînd cu ora 9.00 și pînă la ora 9.50. 

Pentru participare la Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Corporația de Finanțare 

Rurală”, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – actul care atestă 

împuternicirea reprezentantului (procura sau Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice). 

 

 

Cu respect, 

 

TONU Marcel, 

Preşedintele S.A. „Corporaţia de Finanţare Rurală” 


