
Elaborat în conformitate cu: 

Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

Raportul semestrial al entității de interes public SA „Floarea Soarelui” 

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012, 

Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului) 

 

I. Date generale privind entitatea de interes public.  

1. Perioada de raportare: semestrul 1 anul 2021.  

2. Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni „FLOAREA SOARELUI” 

3. Entitatea de interes public reprezintă: 

 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 31 August, 6; Tel.: 

0(231)80280 / Fax. 0(231)80322; Pagina web: www.fsoil.info; Email: fs@transoilcorp.com  

5. Numărul și data înregistrarii la organul înregistrării de stat: 

- Numărul de înregistrare IDNO: 1002602001837 

- Data înregistrării de stat: 27.12.1994 

6. Activitatea principală (conform CAEM): Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (CAEM C 10.41) 

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: 14899578 

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,  

cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: 

- Număr total de valori mobiliare emise: 744978 

- Acțiuni ordinare nominative (codul clasei: AON): 740794 valori mobiliare; cod ISIN: MD14FLAU1001; 

prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 740794 valori mobiliare, de tezaur: 20594 valori mobiliare 

- Acțiuni preferențiale nominative (codul clasei: APN): 4184 valori mobiliare; cod ISIN: 

MD24FLAU1009; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 4184 valori mobiliare, de tezaur: 0 valori 

mobiliare 

9. Informaţia privind numărul acţionarilor  la  ultima zi a perioadei de raportare: 1449 

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu 

drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise  în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și 

cotei acțiunilor deținute:  

- „Amableus Limited” (275592HE), 368629 acțiuni (AON), cota de 49.761%, beneficiar efectiv Jhashi 

Vaja 

- „Trezeme Limited” (275584HE), 250508 acțiuni (AON), cota de 34.896%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja 

11. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor: 

 Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenţei, numele, prenumele conducătorului, data şi numărul 

contractului: Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA, mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mitropolit 

Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, Hotărîre BNM nr. 184/2018 și nr. 124/2019, Directorul – Savva Alexandru, 

tel./fax 0(22) 999546, Legea nr. 234/2016. 

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității:  

Nr. 

d/o  

 

 

 

Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / 

denumirea  completă a persoanei juridice(PJ) 

Criteriul de afiliere 

A B 1 2 

  a) Membrii Consiliului 

* Împuternicirile membrilor Consiliului au 

expirat pentru perioada de raportare. Adunarea 

Acționarilor alege un nou consiliu la AGAA 

 

  b) Membrii organului executiv  

1 1 Ostroveţchi Stela Director General 

  c) Membrii Comisiei de cenzori  

2 1 Uluc Tamara Membru al Comisiei de Cenzori 

3 2 Pavlova Maria Membru al Comisiei de Cenzori 

4 3 Butnaru Vitali Membru al Comisiei de Cenzori 

  d) Alte persoane cu funcţii de răspundere,  

http://www.fsoil.info/


inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, 

contabilul-şef etc. 

5 1 Covalschi Roman Contabil-Şef 

 

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere  ale emitentului, precum și în lista  persoanelor cu  care 

acestea acționează în mod concertat în perioada raportată: Nu au fost modificări în perioada raportată 

 

15. Statutul  entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): - 

Statutul în redacție nouă aprobat la 31.05.2016 înregistrat la data 12.07.2016. Modificări în perioada de 

raportare nu au fost. 

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei 

unde/când  acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea 

denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind 

disponibilitatea raportului semestrial al entității:  

- Se publică pe pagina web oficială www.fsoil.info/sa la data de 03.09.20201 

- Se publică prin MSI la data de 03.09.2021 

- Comunicatul privind disponibilitatea raportului semestrial al entității se publică în ediția din 08.09.2021  a ziarului 

Capital Market. 

 

II. Situațiile financiare semestriale (întocmite conform prevederilor  pct.19 din Regulament):  Expus începând cu 

pagina următoare 

FĂRĂ TEXT 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



* Situațiile financiare interimare (semestriale) nu au fost supuse revizuirii 

III. Entitatea de audit:  

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele 

administratorului, data şi numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a 

entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al 

auditorului în Registrul public al auditorilor: 

Compania de audit “Moldauditing” SRL; MD-2009, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 84/1, tel.: 022-23 25 

51, fax.: 022-23 25 54; Administrator dl Bodarev Pavel; Contract privind acordarea serviciilor pentru anul 

financiar 2021 din 14.07.2021;  Certificat de inregistare a entității de audit cu nr 1003600029218 eliberat la 

22.01.2005; Certificat de calificare al auditorului Bodarev Pavel cu seria AG, nr.: 000006 eliberat la data de 

8 februarie 2008. 

 

IV. Raportul de revizuire a situațiilor financiare – nu a fost efectuat pe motiv că acestea nu au fost revizuite 

 

V.  

Raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din 

Regulament: Expus începând cu pagina următoare 

 

FĂRĂ TEXT 

 



 



 

 



 

 

 



VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.19 sbp.4) din 

Regulament: 

 

 



VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare  

- se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă  în  Formularul nr.3 din Regulament: 

Nr. 

d/o 
Denumirea evenimentului 

Data  

producerii 

evenimentului 

Organul de 

conducere 

autorizat, care a 

luat decizia 

corespunzătoare, 

și data adoptării 

deciziei 

Sursele unde s-a 

dezvăluit public 

decizia 

organului de 

conducere 

autorizat, data 

publicării/ 

plasării 

informației 

Alte 

modalități 

de 

informare 

și data 

informării 

acționarilor 

(de 

specificat) 

Informații relevante 

aferente respectivului 

eveniment 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Convocarea adunării generale 

a acţionarilor sau, după caz,  

decizia organului competent 

privind refuzul de a convoca 

adunarea generală a 

acționarilor   

- - - - - 

1.1. 
Convocarea adunării generale 

a acţionarilor 
06.06.2021 

Directorul General 

Adoptată la 

06.06.2021 

Publicată în 

Ziarul “Capital 

Market” la 

09.06.2021 

pagina electronică 

www.fsoil.info/sa 

x 

A avut loc convocarea 

Adunării generale anuale 

a acționarilor pentru 

12.07.2021 

1.2. 
Convocarea adunării 

extraordinare a acţionarilor 
01.03.2021 

Directorul General 

Adoptată la 

01.03.2021 

Publicată în 

Ziarul “Capital 

Market” la 

03.03.2021 

pagina electronică 

www.fsoil.info/sa 

x 

A avut loc convocarea 

Adunării generale 

extraordinare a 

acționarilor pentru 

26.03.2021 

1.3. 
Convocarea adunării 

extraordinare a acţionarilor 
16.04.2021 

Directorul General 

Adoptată la 

16.04.2021 

Publicată în 

Ziarul “Capital 

Market” la 

21.04.2021 

pagina electronică 

www.fsoil.info/sa 

x 

A avut loc convocarea 

Adunării generale 

extraordinare a 

acționarilor pentru 

13.05.2021 

1.4. 
Convocarea adunării 

extraordinare a acţionarilor 
06.06.2021 

Directorul General 

Adoptată la 

06.06.2021 

Publicată în 

Ziarul “Capital 

Market” la 

09.06.2021 

pagina 16lectronic 

www.fsoil.info/sa 

x 

A avut loc convocarea 

Adunării generale 

extraordinare a 

acționarilor pentru 

30.06.2021 

2 

Desfășurarea adunării 

generale a acționarilor  și 

deciziile aprobate sau, după 

caz,  informaţia privind 

adunarea generală a 

acţionarilor care nu a avut loc 

din cauza lipsei de cvorum 

- - - - - 

2.1. 
Adunarea generală ordinară a 

acționarilor 
x x x x x 

2.2. 
Adunarea generală 

extraordinară a acționarilor 
26.03.2021 

Adunarea generală a 

acționarilor 

Adoptată la 

26.03.2021 

07.04.2021 

Ziarul “Capital 

Market”  

pagina  ectronica 

www.fsoil.info/sa 

x 

Au fost aprobate: 

Încheierea tranzacților și 

acordarea 

împuternicirilor la 

încheierea acestora. 

2.3. 
Adunarea generală 

extraordinară a acționarilor 
13.05.2021 

Adunarea generală a 

acționarilor 

Adoptată la 

13.05.2021 

19.05.2021 

Ziarul “Capital 

Market”  

pagina  ectronica 

www.fsoil.info/sa 

x 

Au fost aprobate: 

Încheierea tranzacților și 

acordarea 

împuternicirilor la 

încheierea acestora. 

2.4. 
Adunarea generală 

extraordinară a acționarilor 
30.06.2021 

Adunarea generală a 

acționarilor 

Adoptată la 

30.06.2021 

07.07.2021 

Ziarul “Capital 

Market”  

pagina  ectronica 

www.fsoil.info/sa 

x 

Au fost aprobate: 

Încheierea tranzacților și 

acordarea 

împuternicirilor la 

încheierea acestora. 

4 

Decizia privind 

încheierea/efectuarea 

tranzacţiilor de proporţii, 

- - - - - 

http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa
http://www.fsoil.info/sa


definite astfel conform art.82-
83 din Legea nr.1l34l199j

4 .1
Decizia privind

inche ierea./efectuarea
tranzacfiilor de propo4ii

26 03.2021

Adunarea generald a
acIionarilor
Adoptat[ la
26.03.2021

07.04.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.infolsa

x

- Au fost aprobate:
Incheierea tranzacJilor qi

acordarea
imputernicirilor la

incheierea acestora.

4.2.
Decizia privind

?n chei erea./efectuarea
tranzacfii lor de propo(i i

13.05 2021

Adunarea generalf, a
acfionarilor
Adoptatd la
13.0s.2021

19.05.202r
Ziarul "Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

X

Au fost aprobate:
Incheierea tranzacfilor gi
acordarea
imputemicirilor la
incheierea acestora.

4.3.
Decizia privind

in che ierea,/efectuarea
tranzacJi ilor de propo4i i

30.06.2021

Adunarea generald a
aclionarilor
Adoptati la
30 06.2021

07.07.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

X

Au fost aprobate:
lncheierea tranzacfilor gi
acordarea
imputernicirilor la
incheierea acestora.

5

Decizia priv i nd incheierea./
efectuarea tranzac{iilor cu

conflict de interese, definite
astfel conform art.85 din

Legea nr. ll34l 1997

5.1
D ecizia privind incheierea,/
efectuarea tranzac[i i lor cu

confl ict de interese
26.03 2021

Adunarea generalf, a
acIionarilor
Adoptatl la
26.03.2021

07.04.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

x

- Au fost aprobate:
Incheierea tranzactilor si

acordarea
imputemicirilor la

incheierea acestora.

s t
Decizia privind incheierea,/
efectuarea tranzactii lor cu

conflict de interese
t3 05.2021

Adunarea generald a
acfionarilor
Adoptata la
13.05.2021

19.05.2021
Ziarul "Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil,info/sa

x

Au fost aprobate:
Incheierea tranzac{ilor gi
acordarea
imputemicir i lor la
incheierea acestora.

5.3.
Decizia priv i nd incheierea./
efectuarea tranzac[i i lor cu

conflict de interese
30 06.2021

Adunarea generald a
acfionarilor
Adoptatf, la
30.06.202r

07.07.202r
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil-inJo/sa

X

Au fost aprobate:
Incheierea tranzacfilor qi
acordarea
imputemicirilor la
incheierea acestora.

l3

Limitarea sau suspendarea
dreptului de vot al acfionarilor

la adunarea pnerald a
acfionarilor, in condifiile

legislafiei in vigoare

r3 . t .

Limitarea sau suspendarea
dreptului de vot al acfiionarilor

la adunarea generalE a
acf ionari lor, in conditr i i  Ie

legislaf iei in vigoare

26.03.2021

Adunarea generalf, a
acIionarilor
Adoptatd la
26.03.2021

07.04.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

x

Reprezentantul
acIionarului,,Amableus
Limited" nu a participat

la vot pe motivul
confl ictului de interese

r3.2.

Limitarea sau suspendarea
dreptului de vot al ac{ionarilor

la adunarea extraordinard a
acfionarilor, in condif ii le

legislafiei in vigoare

t3.05 2021

Adunarea generald a
acfionarilor
Adoptati la
13.05.202r

19.05.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

x

Reprezentantul
act ionarului, ,Amableus
Limited" nu a part icipat
la vot pe motivul
conflictului de interese

13.3.

Limitarea sau suspendarea
dreptului de vot al actrionarilor

la adunarea extraordinard a
ac{ionari lor, in condi[ i i  le

legislafiei in vigoare

30.06.2021

Adunarea generald a
acfionarilor
Adoptatd la
30.06.2021

07.07.2021
Ziarul"Capital

Market"
pagina ectronica
www.fsoil,info/sa

X

Reprezentantul
act ionarului, ,Amableus
Limited" nu a participat
la vot pe motivul
confl ictului de interese

vIIr. Date anuale pr d tranzacfiile efectuate de citre emitent cu propriile sale acfiuni: Nu au avut loc

Organul executiv Ostrove(chi Stela (Director General)

Contabilul-9ef Covalschi Roman

Membrul Consi l iu lui * Imputernicirile membrilor Consiliului
raportare. Adunarea Ac{ionarilor alege un nou consiliu

NotI* Informalia ce conJine date cu caracter
nr . l33 /201 l

de

personal urmeazi a fi procesatd in strictd conformitate cu Legea nr.9g2l200Q Ei Legea


