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OCN „Corporația de Finanțare Rurală” SA
str. Ion Creangă 10/5, mun. Chișinău, MD-2069
IDNO 1002600000283, Capital social 5.223.675 lei
Director General Șamatailo Sandu

În atenția acționarilor „O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală S.A.”
Va comunică că la data de 29 aprilie 2022, ora 14.00, la sediul O.C.N. „Corporația de Finanțare
Rurală” S.A. a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost ținută prin
corespondență.
În cadrul adunării, în temeiul buletinelor de vot recepționate, asupra chestiunilor din ordinea de
zi acționarii s-au pronunțat prin vot unanim după cum urmează:
1.
Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului pentru anul 2021.
2.
Se aprobă darea de seamă anuală a Organului executiv pentru anul 2021.
3.
Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2021.
4.
Se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anii 2022-2023 în proporție
50% pentru dezvoltarea activității societății și 50% pentru plata dividendelor.
5.
Se repartizează profitul net obținut în anul 2021, după cum urmează:
5.1. în proporție de 50% spre majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenți.
5.2. în proporție de 50% spre plată dividendelor, din care suma de:
- 5 919 446,0 lei, reprezintă 134% din valoarea nominală a acțiunilor ordinare nominative cu
drept de vot și
- 1 109 810,0 lei, reprezintă 139% din valoarea nominală a acțiunilor preferențiale nominative.
6.
Se confirmă entitatea de audit Moldauditing SRL pentru efectuarea auditului situațiilor
financiare pentru anul 2022 și se stabilește cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
7.
Se stabilește cuantumului retribuției muncii și remunerațiilor anuale pentru membrii
Consiliului și Comisiei de Cenzori prin majorarea cu 50% de la cel stabilit în anul precedent.

Cu respect,
Director General
Sandu ȘAMATAILO

Executor: A. Racoviță
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