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ARTICOLUL I. PREVEDERI GENERALE 
 
1.1. General: Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A. («Banca») este constituită 

reieşind din dorinţa fondatorilor ei de a crea o instituţie bancară, care s-ar 
concentra, în mod primordial, asupra finanţării întreprinderilor mici şi medii din 
Republica Moldova.  Banca este creată în baza Contractului de Constituire a 
Băncii din 09 februarie 2007 şi în conformitate cu Legea instituţiilor financiare Nr. 
550-XIII din 21 iulie 1995, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei Nr. 548-
XIII din 21 iulie 1995, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 
nr.81-XV din 18 martie 2004, Legea privind societăţile pe acţiuni Nr. 1134-XIII din 
02 aprilie 1997, precum şi alte acte normative aplicabile.   

 
1.2. Denumirea completă: Denumirea completă a Băncii este Banca Comercială 

„ProCredit Bank” S.A. 
 
1.3. Denumirea prescurtată şi abreviată: Denumirea prescurtată a Băncii este B.C. 

„ProCredit Bank” S.A.  De asemenea, în scopul abrevierii, Banca poate, uneori, fi 
denumită «ProCredit Bank».   

 
1.4. Sediul: Sediul Băncii este situat la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ştefan 

cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, mun. Chişinău, Republica Moldova.  Adresa juridică 
a Băncii este adresa sediului ei. 

 
1.5. Adresa poştală: Adresa poştală a Băncii este adresa sediului ei. Banca poate 

avea şi alte adrese poştale pentru corespondenţă.  
 
1.6. Statutul juridic: Banca este persoană juridică constituită sub forma de 

societate pe acţiuni conform legislaţiei cu privire la societăţile pe acţiuni şi pe 
parcursul activităţii sale poate dobândi şi exercita în nume propriu drepturi şi 
asuma obligaţii care rezultă din statutul ei de persoană juridică, statutul de 
instituţie financiară, statutul de rezident al Republicii Moldova, statutul de agent 
economic, statutul de întreprindere cu investiţii străine, precum şi din oricare alte 
statute şi regimuri juridice aplicabile.   

 

1.7.  Independenţa: Banca este independentă juridic, administrativ, operaţional şi 
financiar de orice persoană, inclusiv Banca Naţională a Moldovei, Guvern şi alte 
autorităţi ale administraţiei publice. Nici o persoană nu poate îngrădi independenţa 
Băncii sau interveni în activitatea Băncii, a administratorilor şi altor funcţionari ai 
Băncii, decât în modul şi în condiţiile stabilite de lege sau în conformitate cu legea.  

 
1.8.  Patrimoniul:     Banca are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale 

cu acest patrimoniu. Patrimoniul Băncii se constituie ca rezultat al plasării 
acţiunilor, al activităţii sale economico-financiare şi în alte temeiuri legale. 

 
1.9. Sigiliul corporativ: Banca trebuie să aibă sigiliu cu denumirea sa în limba de stat 

scrisă în întregime şi cu indicarea sediului, confecţionată şi înregistrată în 
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conformitate cu actele normative aplicabile.  Banca este în drept să aibă ştampile 
cu antet şi blanchete cu denumirea sa, precum şi marcă comercială (marcă de 
serviciu) înregistrată şi alte mijloace de identificare vizuală. Orice act şi orice 
scrisoare care provine de la Bancă va cuprinde denumirea ei, forma juridică de 
organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social şi 
numele conducătorului. Sigiliul şi ştampila cu antet a Băncii pot fi confecţionate şi 
folosite în baza deciziilor Comitetului de Conducere al Băncii, şi nu necesită 
aprobarea Consiliului de Administraţie.   

 
ARTICOLUL II. SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI DURATA 

 
2.1. Scopul: Scopul general al Băncii este de a activa ca o bancă stabilă din 

punct de vedere financiar şi operaţional, prestând servicii bancare de o înaltă 
calitate în mod primordial întreprinderilor mici şi medii private, de asemeni, fiind 
antrenată şi în toate genurile de activitate permise, de a tinde spre atingerea celor 
mai înalte standarde în prestarea unui spectru bine definit de produse şi servicii de 
calitate clientelei sale, astfel contribuind la dezvoltarea sectorului financiar, şi, în 
ultima instanţa, de a satisface cu profitul obţinut interesele sociale şi economice 
ale acţionarilor Băncii.   

 
2.2. Operaţiunile bancare: În limita licenţei eliberate de Banca Naţională a 

Moldovei, Banca poate desfăşura următoarele activităţi financiare: 
 

a) acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen, etc.) cu sau fără 
dobândă; 

 
b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare,  factoring cu sau fără drept 

de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi 
cauţiunilor, etc.); 

 
c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, în cont propriu sau în 

contul clienţilor (cu excepţia subscrierii valorilor mobiliare), de: 
 

- instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de 
depozit, etc.); 

 
- futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele 

dobânzii; 
 

- instrumente privind rata dobânzii; 
 

- titluri de valoare; 
 

d) acordarea de servicii de decontări şi încasări; 
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e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de 
plată, cecuri de voiaj, cambii bancare, etc.); 

 
f) cumpărarea şi vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine); 

 
g) leasing financiar; 

 
h) acordarea de servicii aferente la credit; 

 
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepţia celor 

de la lit. a) şi b); 
 

j) operaţiuni în valuta străină, inclusiv contracte futures de vânzare a valutei 
străine; 

 
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor 

fiduciare), păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi a altor valori etc.;  
 
l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea 

de consultaţii privind investiţiile; 
 
m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor, operaţiunile cu 

acţiuni; 
 

n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională a Moldovei.   
 
2.3. Durata:  Banca este constituită pentru o durată nelimitată.   
 

ARTICOLUL III. CAPITALUL ŞI VALORILE MOBILIARE  
 
3.1. Capitalul propriu: Capitalul Băncii se constituie din capitalul social, capitalul 

suplimentar şi capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum şi din alte 
mijloace prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. 

 
3.2. Capitalul social: Capitalul social al Băncii se constituie din valoarea aporturilor 

băneşti primite în contul achitării acţiunilor şi va fi egal cu suma valorii nominale a 
acţiunilor plasate.  Dacă valoarea aporturilor băneşti efectuate în contul plăţii 
acţiunilor depăşeşte valoarea nominală a acţiunilor plasate, această diferenţă 
constituie capitalul suplimentar al Băncii, care poate fi utilizat numai pentru 
majorarea capitalului social al Băncii. 

 
3.3. Valorile mobiliare: Plasarea, circulaţia şi anularea acţiunilor, obligaţiunilor şi altor 

valori mobiliare ale Băncii se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului 
Statut şi actele normative aplicabile ale Republicii Moldova.   
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3.4. Acţiunile: Banca este în drept să plaseze acţiuni ordinare şi preferenţiale (cu 
dividende fixate sau nefixate), de o singură sau de mai multe clase, în 
conformitate cu prevederile prezentului Statut şi legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova. Acţiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acţiunile preferenţiale 
pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase. Acţiunile plasate se înregistrează 
în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare.  

 

3.5.  Caracteristica acţiunilor: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I a Băncii 
conferă oricărui proprietar al ei dreptul la un vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor Băncii, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o cotă-parte din 
bunurile Băncii în cazul lichidării ei.  

 
3.6. Valoarea nominală:       Valoarea nominală a unei acţiuni ordinare a Băncii este 

egală cu una mie (1,000) lei moldoveneşti.   
 
3.7. Acţiunile plasate şi capitalul social: Banca a plasat 322,233 de acţiuni 

ordinare nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii 
este egală cu 322,233,000 lei moldoveneşti.   

 
3.8. Capitalul minim: Banca întotdeaună va menţine mărimea capitalului suficientă 

pentru a practica activităţile financiare în conformitate cu legea şi actele normative 
ale Băncii Naţionale a Moldovei.   

 
3.9. Modificarea capitalului: Capitalul social al Băncii poate fi modificat prin mărirea 

sau reducerea lui, în conformitate cu prezentul Statut, legislaţia şi actele normative 
ale Republicii Moldova. Orice modificare a capitalului social, precum şi a claselor, 
numărului şi valorii nominale a acţiunilor Băncii, se reflectă în prezentul Statut, se 
efectuează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova. 
Banca este obligată să înregistreze la Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur.  

 
3.10. Mărirea capitalului social:     Capitalul social al Băncii poate fi mărit prin creşterea 

valorii nominale a acţiunilor plasate şi/sau prin plasarea de acţiuni ale emisiunii 
suplimentare. La majorarea valorii nominale a acţiunilor, cota deţinătorilor 
acestora va rămâne neschimbată.  

 
3.11. Emisiuni suplimentare: Emisiunea suplimentară de acţiuni poate fi publică sau 

închisă. Condiţiile emisiunii suplimentare de acţiuni, inclusiv costul plasării lor, vor 
fi egale pentru toţi subscriitorii. Costul plasării acţiunilor de aceeaşi clasă va fi nu 
mai mic decât valoarea nominală a acestora. Înscrierile în legătură cu emisiunea 
suplimentară de acţiuni se fac în registrul acţionarilor în baza Certificatului 
înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi a listei subscriitorilor de acţiuni din 
emisiunea respectivă.  
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3.12. Dreptul de preemţiune: Acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte 
valori mobiliare ale Băncii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot are 
dreptul de preemţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plaseaza sau asupra 
altor valori mobiliare ale Băncii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot. 
Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislaţia în vigoare, Statutul 
Băncii şi/sau de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, şi/sau de 
prospectul ofertei publice, astfel încît să fie oferită acţionarilor posibilitatea de a se 
subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentara, proporţional cotei din 
capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deţinute de aceştia la data de 
subscriere.  

  
 Dreptul de preempţiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempţiune se 

 exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data 
 publicării ofertei sau de la data expedierii către acţionari a scrisorilor pentru 
 plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărîrii 
 pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora. Totodată termenul de realizare 
 a dreptului de preempţiune nu se aplică în cazul în care la Adunarea Generală a 
 Acţionarilor participă 100% din acţiunile cu drept de vot ale Băncii şi/sau toţi 
 acţionarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporţional cotei 
 deţinute în capitalul social. 

 
Acţionarul are dreptul să renunţe, parţial sau integral, la dreptul său de 
preempţiune şi/sau să cesioneze acest drept altor acţionari sau altor persoane 
dacă hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.  
 
Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea 
dreptului de preempţiune, rămîn valori mobiliare nesubscrise, Banca are dreptul 
să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise şi/sau să ofere posibilitatea ca 
acestea să fie subscrise, în primul rînd, de către acţionari suplimentar numărului 
ce le-a revenit proporţional cotei deţinute în capitalul social şi ulterior – de către 
persoane terţe aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor.  
 

 
3.13.  Reducerea capitalului social: Capitalul social al Băncii poate fi redus prin 

reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate şi/sau prin anularea integrală sau 
parţială a acţiunilor de tezaur. 

 
3.14. Achiziţionarea de către Bancă a acţiunilor plasate: Banca este în drept să 

achiziţioneze acţiunile plasate de ea numai în scopurile prevăzute de legislaţie sau 
prezentul Statut.  Acţiunile plasate se achiziţionează de Bancă la propunerea sa 
prin intermediul ofertei publice pe piaţa secundară.  Orice acţionar este în drept să 
vîndă acţiunile care îi aparţin, Banca fiind obligată să le achiziţioneze în condiţiile 
anunţate. 

 Hotărîrea de achiziţionare de către Bancă a acţiunilor plasate de ea se ia de:  
a) Adunarea Generală a Acţionarilor, la achiziţionarea acţiunilor plasate în scopul 
reducerii  capitalului social sau cedării către acţionarii şi salariaţii Băncii a unui 
anumit număr  de acţiuni proprii;  
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 b) Consiliul de Administraţie, la achiziţionarea acţiunilor plasate în scopul 

 prevenirii scăderii cursului lor. 
 
3.15. Răscumpărarea de către Bancă a acţiunilor plasate:     Banca va răscumpăra 

acţiunile plasate de ea la cererea acţionarilor în cazurile prevăzute de legislaţie 
sau prezentul Statut.  Acţiunile sunt răscumpărate la valoarea lor de piaţă, dacă 
legislaţia nu prevede altfel. Termenul de depunere de către acţionari a cererilor de 
răscumpărare a acţiunilor ce le aparţin va fi de cel puţin 2 luni de la data luării de 
către Adunarea Generală a Acţionarilor sau de Consiliul de Administraţie a uneia 
din următoarele hotărîri:  
a) operării în Statutul Băncii a unor modificări ce limitează drepturile acţionarilor; 
sau 
b) convertirii acţiunilor de o clasă în acţiuni de altă clasă; sau 
c) efectuării de către Bancă a unei tranzacţii de proporţii, prevăzută la punctul 
15.1. a)-b); sau 
d) reorganizării Băncii, potrivit hotărîrii Adunării Generale a Acţionarilor; sau 
e) neadoptării, la cererea acţionarilor, a hotărîrii de conformare a Băncii 
prevederilor art. 39 alin. (6) din Legea privind societăţile pe acţiuni. 

 
3.16. Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare:          Registrul deţinătorilor valorilor 

mobiliare ale Băncii (registrul acţionarilor, registrul deţinătorilor de obligaţiuni sau 
registrul deţinătorilor altor valori mobiliare) este registrul al cărui obiect al 
înregistrării sunt datele privind deţinătorii de valori mobiliare nominative de o 
anumită clasă de valori mobiliare emise de către Bancă.  Registrul deţinătorilor 
valorilor mobiliare va fi ţinut de Bancă sau de către un registrator independent, în 
temeiul contractului.  Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare va cuprinde datele 
principale privind Banca, balanţa valorilor mobiliare ale Băncii, conturile personale 
ale persoanelor înregistrate în registru, înscrieri privind cesiunea dreptului de 
proprietate asupra valorilor mobiliare ale Băncii, precum şi alte înscrieri şi 
documente prevăzute de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.  Persoanele 
înscrise în registru vor fi responsabili pentru notificarea Băncii şi, după caz, a 
registratorului independent despre orice schimbări în informaţia care trebuie 
inclusă în Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare.   

 
3.17. Extrasul din registrul acţionarilor:        Extrasul din registrul acţionarilor este 

documentul care confirmă înscrierea în contul personal al acţionarului sau 
deţinătorului nominal de acţiuni a drepturilor asupra acţiunilor Băncii.  Extrasul din 
registrul acţionarilor nu este valoare mobiliară şi transmiterea lui nu are drept 
consecinţă cesiunea drepturilor asupra acţiunilor indicate în extras.  Fiecare 
persoană înscrisă în registrul acţionarilor poate cere eliberarea unui extras din 
registrul actionarilor, prin remiterea Băncii sau, după caz, registratorului 
independent a unei cereri scrise în acest sens.  Banca sau, după caz, registratorul 
independent va elibera şi va remite solicitantului respectiv în termen de (3) trei zile 
de la data adresării un astfel de extras.   
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3.18. Obligaţiunile:  Banca este în drept să emită obligaţiuni (de una sau mai 
multe clase, inclusiv convertibile) în condiţiile legii şi actelor normative ale 
Republicii Moldova.  Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate de Bancă 
nu va depăşi mărimea capitalului ei social.  Obligaţiunile se emit numai prin ofertă 
publică şi nu pot fi achitate în rate.  Cerinţele faţă de valoarea nominală a unei 
obligaţiuni a Băncii şi termenul minim de circulaţie a obligaţiunilor se stabileşte de 
legislaţia aplicabilă în vigoare la data emiterii obligaţiunilor.   

 
3.19. Capitalul de rezervă: Banca formează un capital de rezervă, a cărui mărime 

constituie nu mai puţin de 10% din capitalul social al Băncii.  Capitalul de rezervă 
al Băncii se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea 
mărimii stabilite în prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabileşte de Adunarea 
Generală a Acţionarilor şi va constitui nu mai puţin de 5% din profitul net al Băncii, 
până la atingerea mărimii stabilite mai sus. Capitalul de rezervă trebuie să fie 
plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment. 
Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Băncii şi/sau 
la majorarea capitalului ei social. 

 
3.20.  Rezerve facultative:         Adunarea Generală a Acţionarilor este în drept să decidă 

constituirea unor fonduri de rezervă cu destinaţii speciale. 
 

ARTICOLUL IV. DISTRIBUIREA PROFITULUI ŞI ACOPERIREA PIERDERILOR 
 
4.1. Profitul: Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi altor plăţi 

obligatorii şi rămâne la dispoziţia Băncii.  Profitul va fi folosit pentru următoarele 
scopuri şi în următoarea ordine: (i) pentru acoperirea pierderilor din anii 
precedenţi, (ii) formarea capitalului de rezervă în conformitate cu cerinţele 
obligatorii.  Profitul rămas după îndeplinirea prevederilor de mai sus (i) – (ii) va fi 
considerat drept profit disponibil.  Profitul disponibil va fi folosit pentru mărirea 
profitului nedistribuit al Băncii sau va fi plătit acţionarilor sub formă de dividende, 
în modul stabilit de prezentul Statut.  În pofida celor menţionate mai sus, Banca nu 
va plăti dividende în cazul în care nu reuşeşte să menţină mărimea minimă a 
capitalului sau lichidităţii stabilite de legislaţia în vigoare.   

 

4.2.  Dividende: Partea din profit net care se distribuie acţionarilor Băncii în 
corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni pe care aceştia le 
deţin constituie dividend. Dividendele se plătesc în bani, iar în cazurile determinate 
de Adunarea Generală a Acţionarilor se plătesc în acţiuni de tezaur sau acţiuni ale 
emisiunii suplimentare.  Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia 
de Consiliul de Administraţie, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale 
se ia de Adunarea Generală a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de 
Administraţie.  Termenul de plată a dividendelor se stabileşte de organul care a 
luat decizia de plată, însă nu va fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu 
privire la plata lor.  Decizia cu privire la plata dividendelor de către Bancă va fi 
publicată în termen de 15 zile de la data adoptării ei. Dividendele care nu au fost 
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primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la apariţia dreptului de primire 
a lor se fac venit al Băncii şi nu pot fi revendicate ulterior. 

 
4.3. Pierderile: Pierderile înregistrate de Bancă vor fi acoperite din următoarele 

surse şi în următoarea consecutivitate: (i) profitul nedistribuit, (ii) capitalul de 
rezervă.  Pierderile, care nu pot fi acoperite de astfel de profituri şi rezerve, vor fi 
transferate în anul următor.   

 
 

ARTICOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACŢIONARILOR 
 
5.1. Prevederi generale:           Acţionar este persoana care a devenit proprietar al unei 

sau mai multor acţiuni emise de Bancă în modul stabilit de prezentul Statut şi de 
legislaţia Republicii Moldova.  Persoana devine acţionar al Băncii şi, ca efect, 
poate exercita drepturile inerente numai după înregistrarea ei în registrul 
acţionarilor. 

 
5.2. Limitarea răspunderii: Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile Băncii şi suportă 

riscul pierderilor în limita valorii acţiunilor Băncii care le aparţin.   
 

5.3. Drepturile acţionarilor:  Fiecare acţionar al Băncii beneficiază de toate 
drepturile şi privilegiile inerente calităţii de acţionar (inclusiv, după caz, drepturile 
suplimentare).  În particular, acţionarul Băncii va avea dreptul de a participa la 
şedinţele Adunarii Generale a Acţionarilor, de a fi ales în organele de conducere 
ale Băncii, de a primi dividende şi de a transmite cu orice titlu acţiunile sale.  
Acţionarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acţioneze în numele 
Băncii sau pe cauţiunea ori cu garanţia Băncii. 

 
5.4. Obligaţiile acţionarilor:  Acţionarii sunt obligaţi să respecte cerinţele stabilite de 

legislaţie, prezentul Statut şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, luate în 
conformitate cu legea. În particular, acţionarul este obligat să informeze Banca 
sau, după caz, registratorul independent despre schimbările în datele sale 
introduse în registrul acţionarilor, să comunice în scris Băncii, Comisiei Naţionale a 
Pieţei Financiare şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei despre 
achiziţionarea de acţiuni ale Băncii în număr ce depăşeşte limita stabilită de 
legislaţia în vigoare, să nu divulge informaţiile, ce constituie obiect al secretului 
comercial şi secretului bancar, despre Bancă sau despre alte persoane fizice sau 
juridice aflate în relaţii cu Banca, precum şi să prezinte Băncii informaţia solicitată 
de aceasta în scopul cunoaşterii oportune a proprietarilor (inclusiv beneficiarilor, 
adică persoanelor care în final deţin dreptul de proprietate sau exercită controlul 
asupra Băncii sau exercită controlul prin intermediul altei sau altor persoane care 
acţionează în interesul ei) direcţi sau indirecţi ai acţiunilor Băncii, inclusiv în scopul 
cunoaşterii de către Bancă a eventualelor activităţi în comun ale acestora, precum 
şi a legăturilor între acţionarii şi debitorii Băncii. 
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ARTICOLUL VI. ORGANELE DE CONDUCERE  
 
 Organele de conducere ale Băncii sunt: 
 

a) Adunarea Generală a Acţionarilor; 
 

b) Consiliul de Administraţie; 
 

c) Comitetul de Conducere; şi 
 

d) Comisia de Cenzori.   
 

ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERAL Ă A ACŢIONARILOR 
  
7.1. Atribuţiile: Adunarea Generală a Acţionarilor va fi împuternicită să adopte orice 

hotărâre în numele Băncii în limitele prevăzute de legislaţie şi prezentul Statut.  În 
cazul unor contradicţii dintre hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile 
Consiliului sau ale altor organe ale Băncii, hotărârea Adunării Generale a 
Acţionarilor va avea prioritate.  Adunarea Generală a Acţionarilor va avea 
următoarele atribuţii exclusive: 

 
(a) aprobă Statutul Băncii în redacţie nouă sau modificările şi completările 

operate în statut, inclusiv cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de 
acţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea acţiunilor Băncii, cu 
excepţia modificărilor şi completărilor a căror aprobare ţine de competenţa 
Consiliului de Administraţie; 

 
(b) aprobă codul guvernării corporative, precum şi modificarea sau 

completarea acestuia; 
 
(c)  hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social; 
 
(d)  stabileşte modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele  

  Băncii, prevăzute de Legea privind societăţile pe acţiuni; 
 
(e) aprobă regulamentele Consiliului de Administraţie şi al Comisiei de Cenzori 

ale Băncii, alege membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 
membrii Comisiei de Cenzori, încetează înainte de termen împuternicirile 
lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi 
compensaţiilor, precum şi hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau 
eliberarea de răspundere a membrilor şi Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie şi membrilor Comisiei de Cenzori; 

 
(f)  confirmă organizaţia de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar 

  şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei;  
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(g)  hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii în conformitate cu 

cerinţele legislaţiei şi prezentului Statut şi a tranzacţiilor cu conflict de 
interese ce depăşesc 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului 
raport financiar; 

 
(h) hotărăşte înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor 

şi/sau salariaţilor Băncii; 
 
(i) hotărăşte cu privire la emisia obligaţiunilor convertibile; 
 
(j)  examineză darea de seamă financiară anuală a Băncii, aprobă darea de 

seamă anuală a Consiliului de Administraţie şi darea de seamă anuală a 
Comisiei de Cenzori; 

 
(k)  aprobă normativele de repartizare a profitului Băncii şi hotărăşte cu privire 

la distribuirea profitului anual, inclusiv a plăţii dividendelor anuale sau la 
acoperirea pierderilor Băncii; 

 
(l) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Băncii şi aprobă actul 

de predare-primire, bilanţul de divizare, bilanţul consolidat sau bilanţul de 
lichidare al Băncii. 

 
Adunarea Generală a Acţionarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile, 
care potrivit legislaţiei în vigoare sau Statutului Băncii, ţin de atribuţiile Consiliului 
de Administraţie al Băncii.  

 
7.2. Hotărârile: Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la toate 

chestiunile ce ţin de competenţa ei exclusivă vor fi adoptate cu votul de cel puţin 
75%+1 din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acţionarilor (“Majoritatea 
Calificată”), cu excepţia hotărârilor privind alegerea Consiliului de Administraţie 
care se adoptă prin vot cumulativ.  Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor cu 
privire la toate celelalte chestiuni  vor fi adoptate cu votul de cel puţin 50%+1 din 
voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acţionarilor (“Majoritatea Simplă”).  
Împuternicirile Adunării Generale a Acţionarilor legate de chestiunile, care în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut, ţin de competenţa 
exclusivă a Adunării Generale a Acţionarilor, nu pot fi transmise spre examinare 
altor organe de conducere ale Băncii.  Chestiunile care ţin de competenţa altor 
organe de conducere a Băncii pot fi examinate de Adunarea Generală a 
Acţionarilor la cererea acestor organe, dacă ele nu le pot soluţiona. 

 Hotărârile adoptate în mod legal de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi 
acţionarii şi persoanele cu funcţii de răspundere din Bancă. 

 
7.3. Adunarea anuală: Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor 

(«Adunarea Anuală») va avea loc nu mai devreme de o lună şi nu mai târziu de 
două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului 
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financiar anual al Băncii.  Adunarea Anuală va fi convocată de către Comitetul de 
Conducere, în temeiul deciziei Consiliului de Administraţie. Comitetul de 
Conducere  va înştiinţa despre convocarea Adunării Anuale membrii Consiliului de 
Administraţie şi ai Comisiei de Cenzori, care pot să participe la Adunarea 
Generală a Acţionarilor, dar nu au drept de vot.  
 În cazul în care Consiliul de Administraţie nu a aprobat decizia cu privire la ţinerea 
 Adunării Anuale sau nu a asigurat ţinerea ei în termenul indicat la prezentul 
 punct, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de 
 Consiliul de Administraţie, la decizia Comitetului de Conducere al Băncii, luată la 
cererea şi/sau temeiul stabilite de Legea privind societăţile pe acţiuni. 

 

Dacă nu a fost prevăzut altfel prin decizia de convocare a Adunării Generale a 
Acţionarilor, Adunarea Anuală va avea loc la sediul Băncii.  Banca este obligată să 
le dea acţionarilor posibilitate de a lua cunoştinţă de toate materialele pentru 
ordinea de zi a Adunării Anuale cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea ei prin 
afişare şi/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane 
responsabile pentru dezvăluirea informaţiei. Dacă Adunarea Anuală se va ţine în 
alt loc decât sediul Băncii, materialele menţionate vor fi de asemenea expediate 
fiecărui acţionar sau reprezentantului său legal sau deţinătorului nominal de 
acţiuni. În ziua ţinerii Adunării Anuale, materialele pentru ordinea de zi se vor 
expune la locul ţinerii Adunării Anuale până la închiderea acesteia.      

 
7.4. Adunările extraordinare: Adunărea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

(“Adunarea Extraordinară”) se convoacă de către Comitetul de Conducere, în 
temeiul deciziei Consiliului de Administraţie, luate: 
 
a) din iniţiativa Consiliului de Administraţie, sau  
 
b) la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta 

exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori, sau  
 
c) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% (douăzeci şi cinci procente) 

din acţiunile cu drept de vot ale Băncii la data prezentării cererii, sau  
 
d) în temeiul hotărârii judecătoreşti.   
 
Consiliul de Administraţie este în drept să refuze convocarea Adunării 
Extraordinare dacă chestiunile propuse pentru ordinea de zi nu ţin de competenţa 
Adunării Generale a Acţionarilor sau dacă nu a fost respectat modul de prezentare 
a cererilor de convocare a Adunării Extraordinare, prevăzut de lege. Dacă în 
termen de cincisprezece (15) zile din data primirii cererii de convocare a Adunării 
Extraordinare, Consiliul de Administraţie nu a luat decizia cu privire la convocarea 
acesteia sau a luat decizia de a nu convoca Adunarea Extraordinară, persoanele 
indicate la lit.b) şi lit.c) de mai sus sunt în drept să convoace Adunarea 
Extraordinară în modul stabilit pentru Consiliul de Administraţie şi/sau să atace în 
justiţie eschivarea Consiliului de Administraţie de a lua decizie sau refuzul de a 
convoca Adunarea Extraordinară.  
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Dacă nu a fost prevăzut altfel prin Decizia de convocare a Adunării Extraordinare, 
Adunarea Extraordinară va avea loc la sediul Băncii. 
Materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acţionarilor vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor în ordinea şi termenele stabilite la punctul 7.3. al prezentului Statut. 

 
7.5. Informaţia despre ţinerea Adunării Generale a Acţionarilor va fi expediată 
fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal de acţiuni, 
sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acţionarilor care au dreptul să 
participe la Adunarea Generală a Acţionarilor şi va fi publicată în organul de presă 
stabilit în prezentul Statut. Informaţia va fi expediată fiecărui acţionar şi publicată 
în organul de presă cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de Adunarea Anuală sau, 
respectiv, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de Adunărea Extraordinară. 
Atât timp cât legea va cere publicarea avizelor despre convocarea Adunării 
Generale a Acţionarilor în mass media, ediţiile periodice, în care se vor publica 
avizele cu privire la convocarea Adunării Generale a Băncii va fi «Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova».  

7.6.  Forma de ţinere a Adunării Generale:    Adunarea Generală se ţine cu prezenţa 
acţionarilor, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Adunarea Anuală nu poate fi 
ţinută prin corespondenţă.  Adunarea Anuală poate fi ţinută în formă mixtă numai 
dacă sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin 75% din acţiunile cu drept de vot 
ale Băncii.  

 
7.7. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor: Dacă acţionarii nu vor conveni 

altfel la Adunarea Generală a Acţionarilor, Preşedintele Adunării Generale a 
Acţionarilor va fi Preşedintele Consiliului de Administraţie, care va prezida şi va 
conduce Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu procedurile adoptate 
de către Adunarea Generală a Acţionarilor, prezentul Statut şi legislaţia în vigoare. 
Funcţia de Preşedinte al Adunării Generale a Acţionarilor nu poate fi exercitată de 
către Preşedintele Comitetului de Conducere al Băncii.   

 
7.8. Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor: Atribuţiile Secretarului Adunării 

Generale a Acţionarilor le exercită secretarul Consiliului de Administraţie al Băncii 
sau o altă persoană aleasă de Adunarea Generală a Acţionarilor.  

 
7.9. Ordinea de zi:   Subiectele incluse în ordinea de zi a Adunăriii Generale a 

Acţionarilor vor fi cele indicate în decizia Consiliului de Administraţie cu privire la 
convocarea Adunării Generale a Acţionarilor.  Acţionarii au dreptul să facă 
propuneri pentru includerea unor subiecte în ordinea de zi în modul şi în termenele 
prevăzute de lege. Adunarea Generală a Acţionarilor este în drept să modifice şi 
să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:  
 
a)  toţi acţionarii care deţin acţiuni cu drept de vot sunt prezenţi la Adunarea 

Generală a Acţionarilor şi au votat unanim pentru modificarea şi 
completarea ordinii de zi; sau  
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b)  completarea ordinii de zi este condiţionată de tragerea la răspundere sau 
eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale Băncii 
şi propunerea privind completarea menţionată a fost adoptată cu 
Majoritatea Simplă de voturi reprezentate la Adunarea Generală a 
Acţionarilor; 

 
c) alte cazuri, expres stabilite de legislaţia în vigoare. 
 

 
7.10. Proces-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor: Preşedintele şi Secretarul 

Adunării Generale a Acţionarilor vor asigura înregistrarea scrisă a tuturor 
chestiunilor hotărâte la Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, precum şi punerea copiilor acesteia la dispoziţia tuturor 
acţionarilor, la solicitare. Procesul-verbal al Adunării Generale a acţionarilor se 
întocmeşte în termen de 10 (zece) zile de la închiderea Adunării Generale a 
Acţionarilor, în cel puţin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va 
fi semnat de Preşedintele şi de Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor, 
semnăturile cărora se autentifică de membrii Comisiei de Cenzori în exerciţiu sau 
se legalizează de notar.  

   
 
7.11. Cvorum: Participarea acţionarilor ce deţin cel puţin 75% din acţiuni cu drept 

de vot aflate în circulaţie constituie cvorum la Adunărea Generală a Acţionarilor.  
În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Adunarea Generală a Acţionarilor se 
convoacă repetat. Data convocării repetate a Adunării Generale se stabileşte de 
organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare şi va fi nu mai 
devreme de 20 (douăzeci) de zile şi nu mai târziu de 60 (şaizeci) de zile de la data 
la care a fost fixată convocarea precedentă. Cvorumul la Adunarea reconvocată 
se va stabili în conformitate cu legea.  

 Despre ţinerea Adunării Generale a Acţionarilor convocată repetat acţionarii vor fi 
informaţi în modul prevăzut la punctul 7.5. al prezentului Statut, cel mai târziu cu 
10 (zece) zile înainte de ţinerea Adunării Generale a Acţionarilor. În cazul în care 
Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi 
nu se admite.   

 
7.12. Votarea: La Adunarea Generală a Acţionarilor, votarea se face după principiul 

"o acţiune cu drept de vot  - un vot", cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  Votul 
poate fi deschis sau secret, decât că la Adunarea Generală a Acţionarilor ţinută 
prin corespondenţă sau în formă mixtă votul va fi numai deschis. Asupra fiecărei 
chestiuni puse la vot, acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot poate vota doar 
"pentru" sau "împotrivă." Acţionarul care a votat împotriva unei hotărâri adoptate 
este în drept să-şi exprime opinia separată, care va fi consemnată în procesul-
verbal al Adunării Generale a Acţionarilor sau se va anexa la el. 

 

7.13. Reprezentanţi: Acţionarul poate împuternici un reprezentant să participe şi să 
voteze la Adunărea Generală a Acţionarilor din numele lui prin procură.  Acţionarul 
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are drept oricând să înlocuiască sau să revoce reprezentantul său.  Persoanele cu 
funcţii de răspundere ale Băncii, cu excepţia membrilor Consiliului de 
Administraţie, nu pot fi reprezentanţi ai acţionarilor la Adunărea Generală a 
Acţionarilor. 

 
7.14. Derogare: Adunarea Generală a Acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea 

procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă întreg 
capitalul social decid unanim ţinerea acesteia. 

 
ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE 

 
8.1. Atribuţii: Consiliul de Administraţie este organul de administrare al Băncii, care 

exercită funcţii de supraveghere, elaborează şi asigură aplicarea politicii Băncii. 
Consiliul de Administraţie va avea toate atribuţiile necesare pentru realizarea 
acestor responsabilităţi, dacă astfel de împuterniciri nu sunt acordate în mod 
exclusiv Adunării Generale a Acţionarilor.  În special, Consiliul de Administraţie: 

 
(a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acţionarilor Băncii şi 

întocmeşte lista candidaţilor pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii,  
precum şi aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea Adunării 
Generale, modul de prezentare acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale pentru a se lua cunoştinţă de ele; 

 
(b) aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de 

proporţii şi, în limitele stabilite de lege, decide cu privire la încheierea tranzacţiilor 
de proporţii; 

 
(c) decide cu privire la încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 

10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar;  
 
(d) încheie contracte cu organizaţia gestionară a Băncii;  
 
(e) confirmă registratorul care va ţine Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale 

Băncii şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor lui; 
 
(f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 
 
(g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu 

aceasta Statutul Băncii; 
 
(h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor 

convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de 
obligaţiuni; 
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(i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la 
folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale 
Băncii; 

 
(j) face, la Adunarea Generală a Acţionarilor, propuneri cu privire la plata 

dividendelor anuale şi decide cu privire la plata dividendelor intermediare; 
 
(k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a personalului Băncii; 
 
(l) decide cu privire la aderarea Băncii la asociaţie sau la altă uniune; 
 
(m) aprobă direcţiile prioritare ale activităţii Băncii, bugetul anual operaţional şi 

planurile de afaceri ale Băncii; 
 
(n) numeşte, destituie şi supraveghează membrii şi Preşedintele Comitetului de 

Conducere al Băncii, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor şi decide tragerea 
la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestora; 

 
(o) examinează şi aprobă dările de seamă trimestriale ale Comitetului de Conducere; 
 
(p) aprobă Regulamentul cu privire la Comitetul de Conducere al Băncii, 

regulamentele unităţilor structurale interne ale Băncii, precum şi alte regulamente 
care, conform legii şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, trebuie 
aprobate de Consiliul de Administraţie; 

 
(q) aprobă expunerile „mari” şi tranzacţiile dintre Bancă şi persoanele afiliate ei în 

conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei; 
 
(r) hotărăşte privind deschiderea sau dizolvarea filialelor şi reprezentanţelor Băncii, 

privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor filialelor, aprobă 
modificările şi completările operate în Statut în legătură cu aceasta, precum şi 
hotărăşte deschiderea/închiderea oficiilor secundare ale Băncii. 

 
(s) învesteşte persoane cu dreptul de a-şi asuma de sine stătător obligaţii în numele 

şi din contul Băncii, împuternicirile acestor persoane fiind stabilite în 
regulamentele interne ale Băncii.  

 
8.2. Alegerea Consiliului de Administraţie: Membrii Consiliului de Administraţie se 

aleg de Adunarea Generală a Acţionarilor pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleaşi 
persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componenţa numerică a 
Consiliului de Administraţie se stabileşte prin decizia Adunării Generale a 
Acţionarilor şi nu va fi mai mică de 3 (trei) persoane. Majoritatea membrilor 
Consiliului de Administraţie trebuie să fie persoane care nu sunt afiliate Băncii, cu 
excepţia afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului de Administraţie  
a Băncii.  
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            Salariaţii Băncii pot fi aleşi în Consiliul de Administraţie a Băncii, dar nu pot 
constitui în el majoritatea, cu excepţia cazului când ei sunt şi acţionari ai Băncii. 
Membrii Comitetului de Conducere şi ai Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai 
Consiliului de Administraţie a Băncii.  

 Acţionarii care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Băncii au dreptul 
să propună candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie în 
termenul prevăzut de lege.  
Consiliul de Administraţie se alege prin vot cumulativ. Fiecare acţiune cu drept de 
vot exprimă un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului de 
Administraţie care se aleg.  Candidaţii care vor primi cel mai mare număr de voturi 
vor fi consideraţi aleşi în Consiliul de Administraţie.  
Adunarea Generală a Acţionarilor poate hotărî alegerea unei rezerve a Consiliului 
de Administraţie pentru completarea componenţei de bază a Consiliului de 
Administraţie în cazul retragerii membrilor lui.  Rezerva se alege în modul stabilit 
pentru alegerea Consiliului de Administraţie.  Subrogarea membrilor retraşi se 
face de către Consiliul de Administraţie, în ordinea voturilor acumulate de membrii 
aleşi în rezerva Consiliului de Administraţie. 

 
8.3. Încetarea împuternicirilor Consiliului de Administraţie:      Prin hotărârea Adunării 

Generale a Acţionarilor, luată cu o Majoritate Calificată de voturi, împuternicirile 
oricărui membru a Consiliului de Administraţie pot înceta înainte de termen. 
Adunarea Generală a Acţionarilor poate înceta împuternicirile unui membru al 
Consiliului de Administraţie fără temei şi fără obligaţia de a-i plăti vreo 
compensaţie, cu excepţia remuneraţiei cuvenite până la data respectivei încetări a 
împuternicirilor. Orice post vacant în Consiliul de Administraţie va fi completat de 
către Adunarea Generală a Acţionarilor cât de curând posibil, dar în orice caz 
până la următoarea şedinţă ordinară a Consiliului de Administraţie, cu excepţia 
cazului când a fost aleasă rezerva Consiliului de Administraţie, caz în care 
membrul retras va fi subrogat din rezerva Consiliului de Administraţie. 

 
8.4. Preşedintele şi Secretarul Consiliului de Administraţie:       Preşedintele Consiliului 

de Administraţie a Băncii se alege de Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii 
pentru termenul mandatului membrilor respectivului Consiliu de Administraţie.   
Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii: 
 
(a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie a Băncii; 
 
(b) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul Consiliului de Administraţie. 
 
În lipsa Preşedintelui Consiliului de Administraţie, atribuţiile acestuia vor fi 
exercitate de Vicepreşedinte sau, dacă acesta nu a fost ales, de către unul dintre 
membrii Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie va desemna un 
Secretar al Consiliului de Administraţie, care va consemna conţinutul şedinţelor şi 
deciziile luate întrun proces-verbal, precum şi va fi responsabil de păstrarea 
corespondenţei şi arhivei Consiliului de Administraţie.   
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8.5. Şedinţe ordinare: Consiliul de Administraţie se va întruni în şedinţe ordinare cel 
puţin o dată în trimestru.  Preşedintele Consiliului de Administraţie va asigura 
înştiinţarea membrilor Consiliului de Administraţie asupra datei, orei şi locului 
şedinţei cel puţin cu 14 (patrusprezece) zile înaintea şedinţei. Cel puţin cu 7 
(şapte) zile înaintea şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie, Preşedintele 
va transmite celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie ordinea de zi în formă 
scrisă, precum şi toate documentele respective care urmează a fi discutate în 
cadrul acestei şedinţe.  Preşedintele va asigura efectuarea şi aprobarea 
înregistrării detaliate în scris a tuturor deciziilor luate la şedinţă în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.   

 Şedinţele ordinare ale Consiliului de Administraţie se ţin de regulă la sediul Băncii. 
De comun acord al membrilor, Consiliul de Administraţie se poate întruni şi în 
orice alt loc din Republica Moldova sau din străinătate. 

 
8.6. Şedinţe extraordinare: Şedinţa extraordinară a Consiliului de Administraţie va 

fi convocată de către Preşedintele Consiliului de Administraţie: 
 

(a) din iniţiativa Preşedintelui Consiliului de Administraţie, 
 

(b) la cererea unuia din membrii Consiliului de Administraţie,  
 

(c) la cererea acţionarilor, care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot 
ale Băncii,  

 
(d) la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizaţiei de audit a Băncii, sau 

 
(e) în baza propunerii Comitetului de Conducere.   

 
Membrii Consiliului trebuie să primească înştiinţarea cu cel puţin 72 (şaptezeci şi 
două) ore înaintea unei astfel de şedinţe, urmând ca membrilor Consiliului de 
Administraţie să le fie puse la dispoziţie cât de curând posibil ordinea de zi a 
şedinţei în formă scrisă, precum şi toate documentele respective, care urmează a 
fi discutate în cadrul acestei şedinţe. Şedinţele extraordinare ale Consiliului de 
Administraţie, se ţin de regulă la sediul Băncii. De comun acord al membrilor, 
Consiliul de Administraţie se poate întruni şi în orice alt loc din Republica Moldova 
sau din străinătate.   

 
8.7. Cvorum: Participarea la şedinţă a majorităţii membrilor aleşi ai Consiliului de 

Administraţie va constitui cvorum.  În caz dacă un membru al Consiliului de 
Administraţie se abţine de la votare sau nu este în drept să voteze, prezenţa lui la 
şedinţa va fi totuşi luată în consideraţie pentru a stabili cvorumul.   

 
8.8. Votarea: Dacă prezentul Statut sau Adunarea Generală a Acţionarilor nu va 

stabili altfel, toate deciziile Consiliului de Administraţie vor fi luate cu majoritatea 
simplă de voturi ale membrilor care participă la şedinţă.  La şedinţă, fiecare 
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membru al Consiliului de Administraţie deţine un vot. Un membru al Consiliului de 
Administraţie nu poate transmite votul său altui membru sau unui terţ. 

 Membrul Consiliului de Administraţie, care nu este de acord cu vreo decizie luată, 
 este în drept să formuleze opinie separată, care va fi consemnată în procesul-
 verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie sau va fi anexată la acesta.  
 
8.9. Şedinţele Consiliului de Administraţie prin corespondenţă: Orice decizie, care 

poate fi adoptată în mod corespunzător la o şedinţă a Consiliului de Administraţie, 
poate fi adoptată în orice timp prin corespondenţă în conformitate cu procedura 
stabilită de regulamentul Consiliului de Administraţie.  

 
8.10. Procesul-verbal al şedinţei:    Preşedintele şi Secretarul Consiliului de 

Administraţie vor asigura înregistrarea scrisă a tuturor chestiunilor hotărâte în 
şedinţa Consiliului de Administraţie. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de 
Administraţie se întocmeşte în termen de 5 (cinci) zile de la data şedinţei, în cel 
puţin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de 
Preşedintele (sau persoana care l-a înlocuit în modul prevăzut de punctul 8.4 al 
prezentului Statut), Secretarul şi un membru al Consiliului de Administraţie.  

 
8.11. Compensaţii:        Membrii Consiliului de Administraţie vor avea dreptul la 

rambursarea cheltuielilor de călătorie şi de cazare suportate de ei în legătură cu 
participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie.  Rambursarea altor cheltuieli 
suportate de membrii Consiliului de Administraţie va fi stabilită de către Adunarea 
Generală a Acţionarilor.   

 
ARTICOLUL IX. ORGANUL EXECUTIV 

 
9.1. Conducerea executivă: Conducerea activităţii curente a Băncii se va realiza de 

către Comitetul de Conducere al Băncii, organul executiv colegial,  atribuţiile 
căruia sunt prevăzute în prezentul Statut şi în regulamentul Comitetului de 
Conducere al Băncii. De competenţa Comitetului de Conducere ţin toate 
chestiunile de conducere a activităţii curente a Băncii, cu excepţia chestiunilor ce 
ţin de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor sau Consiliului de 
Administraţie. 

 
9.2. Numirea: Membrii Comitetului de Conducere se numesc de către Consiliul de 

Administraţie pentru o perioadă nelimitată şi sunt revocaţi din funcţie de către 
Consiliul de Administraţie. Componenţa numerică a Comitetului de Conducere se 
stabileşte prin decizia Consiliului de Administraţie, nu va fi mai mică de 3 (trei) 
persoane şi va fi constituită cel puţin din Preşedintele Comitetului de Conducere şi 
doi adjuncţi ai acestuia.  

 
9.3.  Atribuţiile Comitetului de Conducere:  
  
 Comitetul de Conducere al Băncii: 
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(a) conduce şi organizeaza activitatea curentă a Băncii, în conformitate cu 
hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului de 
Administraţie; 

 
(b) adoptă hotărîri şi dă alte indicaţii obligatorii pentru toţi salariaţii Băncii în 

problemele ce ţin de activitatea curentă şi operativă a Băncii şi care nu 
reprezintă competenţa Adunării Generale a Acţionarilor sau a Consiliului de 
Administraţie ale Băncii; 

 
(c) aprobă statele de personal, stabileşte mărimea salariilor salariaţilor Băncii, 

cu excepţia salariaţiilor în funcţiile subordonate Adunării Generale a 
Acţionarilor sau Consiliului de Administraţie;   

 
(d) asigură menţinerea şi păstrarea la sediul Băncii a Statutului, regulamentelor 

şi registrelor contabile ale Băncii, precum şi a proceselor-verbale ale 
Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie, şi 
oricăror alte documente interne stabilite de legislaţie; 

 
(e) asigură pregătirea proiectelor planului de afaceri a Băncii pentru o perioadă 

îndelungată (de la trei până la cinci ani) şi a bugetului anual operaţional al 
Băncii, transmite aceste proiecte Consiliului de Administraţie pentru 
aprobare, prezintă anual Consiliului de Administraţie propuneri de 
modificări la planul de afaceri, dacă este necesar; 

 
(f) stabileşte direcţiile pentru activitatea curentă a Băncii şi le aduce la 

cunoştinţă tuturor funcţionarilor şi salariaţilor, precum şi Consiliului de 
Administraţie; 

 
(g) examinează şi apreciază îndeplinirea funcţiilor de către subdiviziunile 

interne ale Băncii; 
 

(h) examinează materialele rezultatelor auditului extern, reviziilor, controalelor 
şi decide asupra măsurilor de remediere; 

 
(i) crează şi lichidează comitete şi comisii, cu excepţia celor create de către 

Adunarea Generală a Acţionarilor sau Consiliul de Administraţie,  
împuternicindu-le cu atribuţiile respective; 

 
(j) adoptă hotărâri privind deschiderea, amplasarea, schimbarea sediului, 

dizolvarea filialelor şi reprezentantelor, privind numirea şi concedierea 
conducătorilor lor, cu înaintarea ulterioară a acestor hotărâri spre aprobare 
Consiliului de Administraţie al Băncii; 

 
(k) adoptă regulamente, reguli, proceduri interne, cu înaintarea ulterioară a 

acestora spre aprobare Consiliului de Administraţie al Băncii; 
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(l) consultă Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor 
referitor la problemele pe care aceste organe sunt competente a le 
soluţiona; 

 
(m) asigură confidenţialitatea tuturor documentelor, rapoartelor, datelor despre 

clienţi şi altor tipuri de informaţie secretă şi acordarea informaţiilor către 
instituţiile de stat, organele de supraveghere şi alte persoane oficiale în 
modul stabilit de legislaţie; 

 
(n) contracteaza toate poliţele de asigurare necesare şi prudente pentru 

operaţiunile Băncii şi informeaza Consiliul de Administraţie despre existenţa 
şi condiţiile unor astfel de poliţe; 

 
(o) informeaza imediat Consiliul de Administraţie despre toate sancţiunile 

aplicate şi acţiunile de remediere impuse Băncii de către autorităţile fiscale, 
Banca Naţională a Moldovei, instanţe de judecată şi alte organe, precum şi 
despre orice alte măsuri întreprinse de aceste organe cu impact substanţial 
asupra activităţii Băncii; 

 
(p) efectuează orice alte acţiuni şi întreprinde orice alte măsuri stabilite pentru 

Comitetul de Conducere al Băncii de prezentul Statut şi regulamentul 
Comitetului de Conducere. 

 
9.4. Modul de funcţionare al Comitetului de Conducere:  Comitetul de Conducere îşi 

desfăşoară activitatea sa în şedinţe, ţinute cu participarea membrilor săi, care se 
convoacă de Preşedintele Comitetului de Conducere pe măsura necesităţii, însă 
nu mai rar decît o dată în lună. Procedura şedinţelor Comitetului de Conducere 
este stabilită în Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii.  

           Şedinţele Comitetului de Conducere sunt prezidate de Preşedintele Comitetului de 
Conducere.   

            Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei Comitetului de Conducere va constitui 
nu mai puţin de jumătate din numărul membrilor Comitetului de Conducere. 

            Hotărîrile Comitetului de Conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
Comitetului de Conducere, care participă la şedinţă. Dacă membrul Comitetului de 
Conducere nu este de acord cu hotărîrea adoptată, el are dreptul să prezinte 
opinia sa separată în scris şi să solicite menţionarea acestui fapt în procesul-
verbal. Opinia separată se anexează la procesul-verbal al şedinţei Comitetului de 
Conducere. Procesul-verbal al şedinţei Comitetului de Conducere se semnează 
de toţi membrii Comitetului de Conducere prezenţi la şedinţă.  

           Membrul Comitetului de Conducere n-are dreptul să se abţină de la votare. 
În caz de absenţă a Preşedintelui Comitetului de Conducere (imposibilitate 
provizorie de exercitare a atribuţiilor, indiferent de motiv: deplasare, vacanţă, boală 
etc.), funcţiile acestuia, inclusiv funcţia de prezidare a şedinţelor Comitetului de 
Conducere, sunt exercitate de adjunctul Comitetului de Conducere, desemnat prin 
ordinul Preşedintelui Comitetului de Conducere. În cazul imposibilităţii de 
desemnare prin ordin, funcţiile Preşedintelui Comitetului de Conducere vor fi 
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exercitate de Adjunctul Preşedintelui Comitetului de Conducere responsabil de 
domeniul legalitate.    

 
9.5.  Atribuţiile Preşedintelui Comitetului de Conducere: Preşedintele Comitetului de 

Conducere, numit şi Preşedintele Băncii: 
           a) convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului de Conducere; 
           b) reprezintă Banca fără mandat atît în Republica Moldova, cît şi în afara ei; 
            c) eliberează mandate administratorilor şi salariaţilor Băncii (în cazul salariaţilor 

aceştia nu vor fi în drept să-şi asume obligaţii în numele şi în contul Băncii); 
            d) administrează, în conformitate cu Statutul Băncii şi legislaţia în vigoare, în 

limitele atribuţiilor acordate, patrimoniul Băncii, încheie tranzacţii şi semnează 
contracte; 
e) în modul stabilit de legislaţia în vigoare, Statutul şi actele normative interne ale 
Băncii, angajează, transferă şi eliberează din funcţie salariaţii Băncii, aplică măsuri 
de stimulare şi sancţiuni disciplinare; 

            f) examinează şi apreciază îndeplinirea funcţiilor de către adjuncţii Preşedintelui 
Comitetului de Conducere, alţi administratori, şefii de divizie, şefii departamentelor, 
examinează rapoartele departamentelor şi filialelor şi apreciază lucrul lor; 

            g) negociază şi încheie contracte legate de dirijarea activităţii Băncii, inclusiv 
vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare; 

            h) negociază şi încheie contracte privind acordarea creditelor agenţilor economici 
în baza deciziilor organelor abilitate ale Băncii; 

            i) încheie tranzacţii de proporţii în temeiul deciziilor Adunării Generale a 
Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie ale Băncii. 

 
9.6. Autoritatea de semnare:   În raporturile cu terţele persoane, Banca va fi 

reprezentată fără mandat de către Preşedintele Băncii, care va avea dreptul să 
încheie şi să semneze contracte şi alte acte juridice în numele Băncii, în limitele 
împuternicirilor lui, stabilite în conformitate cu legea, prezentul Statut sau deciziile 
Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie. 

 
9.7. Darea de seamă trimestrială. Comitetul de Conducere prezintă Consiliului de 

Administraţie trimestrial darea de seamă asupra rezultatelor activităţii sale.  
Aceasta va include informaţia financiară şi operaţională necesară Consiliului de 
Administraţie pentru a evalua progresul Băncii în ce priveşte atingerea scopurilor 
prezentate în planul de afaceri, precum şi alte informaţii cerute de Consiliul de 
Administraţie.  Darea de seamă va fi transmisă Consiliului de Administraţie cel 
puţin cu 15 (cincisprezece) zile până la data stabilită în acel trimestru pentru 
şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie.  

 
ARTICOLUL X. COMISIA DE CENZORI 

 
10.1. Alegerea şi revocarea: Comisia de Cenzori se alege (numeşte) de către 

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Adunarea 
Generală a Acţionarilor va stabili numărul membrilor Comisiei de Cenzori, care 
întotdeaună va fi impar şi va constitui 3 (trei) persoane. Membrii Comisiei de 
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Cenzori nu vor fi în mod simultan membri ai Consiliului de Administraţie sau ai 
Comitetului de Conducere. Majoritatea membrilor Comisiei de Cenzori nu trebuie 
să fie angajaţi ai Băncii. Împuternicirile oricărui membru al Comisiei de Cenzori pot 
fi încetate înainte de termen cu sau fără motiv de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor prin Majoritate Calificată de voturi.   

 
10.2. Atribuţiile şi responsabilităţile: Comisia de Cenzori exercită controlul activităţii 

economice a Băncii şi îşi exercită funcţiile în conformitate cu prevederile Legii 
instituţiilor financiare şi altor legi şi se subordonează numai Adunării Generale a 
Acţionarilor.  În particular, Comisia de Cenzori va: 

 
(a) efectua controlul obligatoriu al activităţii economice a Băncii timp de un an, 

va controla respectarea legilor şi a regulamentelor aplicabile Băncii şi va 
prezenta rapoartele de control Comitetului de Conducere şi Consiliului de 
Administraţie; 

 
(b) efectua controale extraordinare din iniţiativa ei, la hotărârea Adunării 

Generale a Acţionarilor sau la decizia Consiliului de Administraţie, sau la 
cererea acţionarilor Băncii care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de 
vot, şi va prezenta rapoartele de control Comitetului de Conducere, 
Consiliului de Administraţie şi, după caz, altor persoane care au solicitat 
controlul; 

 
(c) stabili pentru Bancă proceduri de evidenţă şi de control contabil în temeiul 

regulamentelor Băncii Naţionale, va supraveghea respectarea lor şi va 
controla conturile şi alte documente ale Băncii; 

 
(d) prezenta avize în problemele solicitate de Consiliul de Administraţie şi în 

alte probleme pe care le consideră necesare. 
 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ei, Comisia de Cenzori va avea dreptul să solicite 
Comitetului de Conducere prezentarea documentelor şi informaţiilor necesare.   
 
Comisia de cenzori este în drept:  
 
a)  să ceară convocarea Adunării Extraordinare în cazul descoperirii unor 

abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Băncii;  
 
b)  să participe, cu drept de vot consultativ, la şedinţele Consiliului de 

Administraţie şi la Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 
Comisia de Cenzori va prezenta raportul său de activitate Adunării Anuale.   

 
10.3. Şedinţele: Şedinţele ordinare ale Comisiei de Cenzori vor avea loc o dată în 

trimestru.  Şedinţele extraordinare pot fi convocate de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Preşedintele Comisiei de Cenzori sau 
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oricare doi membri ai ei.  Deciziile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor, care 
nu sunt în drept să se abţină de la vot.   

 
10.4. Remunerare:      Comisia de Cenzori va fi remunerată până la limita care se 

stabileşte de către Adunarea Generală a Acţionarilor.   
 
10.5. Delegare: Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide delegarea 

împuternicirilor Comisiei de Cenzori către o organizaţie de audit licenţiată.  
Hotărârea privind delegarea împuternicirilor va conţine denumirea organizaţiei de 
audit selectate, termenul delegării şi remuneraţia. 

 
ARTICOLUL XI. EVIDENŢA CONTABIL Ă ŞI SISTEMUL DE RAPORTARE 

 
11.1. Aplicarea standardelor de contabilitate:     Banca ţine contabilitatea şi întocmeşte 

rapoartele financiare conform standardelor internaţionale de raportare financiară, 
în baza sistemului contabil complet în partidă dublă.    

 
11.2. Politica de contabilitate: Banca elaborează de sine stătător şi aprobă politica de 

contabilitate în baza legii şi a standardelor de contabilitate.  
 
11.3. Rapoartele financiare:  Banca întocmeşte şi prezintă rapoarte financiare în 

conformitate cu prevederile legii, standardelor de contabilitate şi reglementărilor 
Băncii Naţionale a Moldovei.  Rapoartele financiare vor oferi imaginea reală şi 
fidelă a elementelor contabile ale Băncii.  Rapoartele financiare anuale vor fi 
verificate şi confirmate de către Comisia de Cenzori şi organizaţia de audit, nu mai 
tîrziu de termenul stabilit de lege pentru prezentarea acestora către organele 
financiare locale.  

 
11.4. Informarea acţionarilor: Banca va pune la dispoziţia membrilor Consiliului de 

Administraţie şi reprezentanţilor împuterniciţi ai acţionarilor informaţia solicitată 
periodic de aceştia în modul prevăzut de lege şi va permite membrilor Consiliului 
de Administraţie şi reprezentanţilor împuterniciţi să viziteze încăperile Băncii în 
timp rezonabil, precum şi să aibă acces la registrele contabile ale acesteia.  Toate 
rapoartele şi alte informaţii cerute pentru a fi prezentate Consiliului de 
Administraţie, în conformitate cu prezentul punct, vor fi puse la dispoziţie în 
acelaşi termen şi în acelaşi mod oricărui acţionar care nu este direct reprezentat 
în Consiliul de Administraţie.   

 
11.5. Anul fiscal:    Anul fiscal al Băncii va începe la 1 ianuarie şi se va termina la 31 

decembrie al fiecărui an.   
 
11.6. Auditul: Banca este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect 

este exerciţiul economico-financiar. Auditul va fi efectuat în conformitate cu art. 34 
al Legii instituţiilor financiare de către o organizaţie de audit cu reputaţie, selectată 
de către Consiliul de Administraţie şi acceptată de Banca Naţională a Moldovei.  
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Organizaţia de audit efectuează controlul documentaţiei de evidenţă şi dărilor de 
seamă ale Băncii şi, în baza rezultatelor lui, întocmeşte raportul şi avizul de audit.  
Organizaţia de audit nu poate fi persoană afiliată a Băncii şi nu este în drept să 
încheie cu Banca alte contracte, în afară de contractul de audit.  

 
11.7. Alte rapoarte: Banca este obligată să pregătească şi să remită acţionarilor 

orice alte rapoarte convenite periodic de către acţionari în forma scrisă şi cerute 
Băncii.   

 
ARTICOLUL XII. STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă A BĂNCII 

 
12.1. Filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare:  Banca va avea dreptul să deschidă 

filiale, reprezentanţe şi oficii secundare în conformitate cu legislaţia şi actele 
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Decizia privind deschiderea sau 
dizolvarea unei filiale, reprezentanţe sau deschiderea/închiderea unui oficiu 
secundar al Băncii va fi luată de către Consiliul de Administraţie. Denumirile şi 
adresele tuturor filialelor şi reprezentanţelor Băncii vor fi reflectate în Anexa nr.1, 
ce constituie parte integrantă a prezentului Statut.   

 
12.2. Unităţile structurale:        Structura internă organizatorică a Băncii va include unităţi 

structurale (direcţii, departamente, secţii ş.a.), constituite prin decizia Consiliului de 
Administraţie, luată la iniţiativa sa sau în temeiul propunerii Comitetului de 
Conducere.   

 
12.3. Regulamentele: Fiecare filială, inclusiv oficiile secundare din cadrul acesteia, 

reprezentanţă şi unitate structurală a Băncii va desfăşura activitatea sa în 
conformitate cu regulamentele aprobate de către Consiliul de Administraţie.   

 
ARTICOLUL XIII. PERSONALUL B ĂNCII 

 
13.1. Condiţii generale de angajare: Relaţiile Băncii cu angajaţii ei vor fi bazate pe 

contracte de muncă încheiate, în dependenţă de situaţie, pe un termen determinat 
sau nedeterminat.  Banca şi angajaţii ei de asemenea pot negocia şi încheia un 
contract colectiv.  Toate litigiile de muncă între Bancă şi personalul acesteia vor fi 
soluţionate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, prezentul Statut, şi 
regulamentele interne ale Băncii.   

 
13.2. Acordarea de credite angajaţilor:       Banca poate acorda credite angajaţilor săi, 

în limitele şi în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, care sunt elaborate în 
conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.   

 
13.3. Obligaţiile fiduciare:        De la angajaţii Băncii se va aştepta asumarea 

responsabilităţii fiduciare faţă de Banca şi clienţii Băncii, precum şi punerea 
intereselor Băncii şi ale clienţilor Băncii mai presus de interesele pecuniare proprii.   
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13.4. Repararea prejudiciului:  Dacă oricare din membrii Consiliului de Administraţie 
sau Comisiei de Cenzori, sau angajaţii Băncii, inclusiv membrii şi Preşedintele 
Comitetului de Conducere, sau orice agent autorizat al Băncii, va suporta cheltuieli 
în orice acţiune, civilă sau penală, care a fost soluţionată în favoarea Băncii, 
asemenea cheltuieli vor fi restituite acestei persoane de către Bancă.   

 
 

ARTICOLUL XIV. PROTEJAREA INTERESELOR CLIEN ŢILOR 
 
14.1. Prevederi generale:       Prin menţinerea unei structuri de bilanţ cuvenite, Banca va 

asigura capacitatea sa de a executa pe deplin, permanent şi la timp obligaţiunile 
sale financiare şi va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja 
stabilitatea financiară a Băncii în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca 
Naţională a Moldovei.   

 
14.2. Rezerve: Banca va crea şi va menţine rezervele necesare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  Asemenea rezerve se vor afla în conturile Băncii sau în 
conturile corespondente sau alte conturi ale Băncii la Banca Naţională a Moldovei.   

 
14.3. Confidenţialitatea:  Banca va asigura confidenţialitatea tranzacţiilor, conturilor şi 

a depozitelor clienţilor săi şi ale corespondenţilor acestora în toate cazurile, cu 
excepţia cazurilor cînd legislaţia în vigoare permite divulgarea informaţiei despre 
clienţi.   

 
14.4. Confidenţialitatea din partea angajaţilor:       Administratorii, angajaţii şi agenţii 

Băncii, care sunt sau au fost în exerciţiul funcţiei, vor păstra secretul comercial şi 
secretul bancar, nu vor folosi informaţiile obţinute în timpul exercitării funcţiei lor în 
interes propriu sau în interesul unor terţe persoane şi nu vor permite accesul altor 
persoane la asemenea informaţii.   

 
14.5. Divulgare: Divulgarea de către administratorii, angajaţii sau agenţii Băncii a 

informaţiilor confidenţiale în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu se permite 
numai în cazurile şi în modul stabilit de lege. Banca va stabili proceduri 
convenabile astfel încât administratorii, angajaţii şi agenţii ei să nu fie puşi în 
situaţia când obligaţiile lor faţă de un client întră în conflict cu obligaţiile faţă de alt 
client sau când interesele lor proprii întră în conflict cu obligaţiile faţă de un client.    

 
ARTICOLUL XV. TRANZAC ŢII DE PROPORŢII ŞI TRANZACŢII CU CONFLICT DE 

INTERESE 
 
15.1. Tranzacţii de proporţii: Tranzacţia de proporţii este o tranzacţie sau câteva 

tranzacţii legate între ele, calificate drept tranzacţii de proporţii în conformitate cu 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova la momentul efectuării acestei tranzacţii.  
O tranzacţie de proporţii poate fi încheiată de către Bancă numai în baza deciziei 
unanime a Consiliul de Administraţie sau, după caz, în baza hotărârii Adunării 
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Generale a Acţionarilor, adoptate conform competenţei stabilite de lege şi de 
prezentul Statut.   
 
Decizia despre încheierea de către Bancă a unei tranzacţii de proporţii se adoptă 
unanim de toţi membrii aleşi ai Consiliului de Administraţie, dacă obiectul unei 
astfel de tranzacţii îl constituie: 
 
a) achiziţionarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Bancă cu titlu 

de gaj, darea în arendă, locaţiune, leasing, altă folosinţă sau în împrumut 
(credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare 
de piaţă constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea 
activelor Băncii, conform ultimului bilanţ de până la adoptarea deciziei 
despre încheierea acestei tranzacţii; sau 

 
b) plasarea de către Bancă a acţiunilor cu drept de vot, sau a altor valori 

mobiliare ale Băncii convertibile în astfel de acţiuni, constituind peste 25%, 
din toate acţiunile cu drept de vot plasate ale Băncii. 

 
Decizia Consiliului de Administraţie privind încheierea de către Bancă a unei 
tranzacţii de proporţii se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în 
oricare din ediţiile periodice specificate în prezentul Statut, dacă legea nu prevede 
altfel.  
 
Dacă, la adoptarea deciziei despre încheierea tranzacţiei de proporţie în limitele 
indicate mai sus, Consiliului de Administraţie nu a ajuns la unanimitate, Consiliul 
de Administraţie este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a 
Adunării Generale a Acţionarilor.   
 
În cazul în care valoarea unei tranzacţii de proporţii depăşeşte limitele stabilite în 
prezentul articol, hotărârea cu privire la încheierea tranzacţiei de proporţii se va 
adopta de Adunarea Generală a Acţionarilor.  

 
15.2. Tranzacţii cu conflict de interese:        Orice administrator al Băncii care este parte 

într-un contract efectiv sau într-un contract propus Băncii privind interese materiale 
sau care este conducător al unei persoane constituită parte într-un contract 
material efectiv sau propus Băncii sau care are un interes material faţă de această 
persoană trebuie să dezvăluie în scris Băncii interesul său material în momentul în 
care ia cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de existenţa unui astfel de 
contract. Se consideră material interesul legat de averea, activitatea comercială 
sau interesul de familie al persoanei interesate. Se consideră interesată persoana 
care are interes material în companie în cazul în care posedă în aceasta, direct 
sau indirect, o cotă substanţială sau este administratorul ei, precum şi în societate 
în nume colectiv sau în societate în comandită, în cazul în care este membrul ei. 
Orice administrator este obligat să prezinte Consiliului de Administraţie, cel puţin o 
dată pe an, o notă scrisă, în care să dezvăluie suficient conflictul de interese. Se 
consideră dezvăluire suficientă a conflictului de interese indicarea numelui şi 
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adresei asociaţilor administratorului, detaliile esenţiale despre activităţile lui, 
interesele de familie care confirmă că acesta are interese materiale în contractele 
încheiate cu orice persoană numită în notă. Administratorul care are interes 
material într-un contract trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pus în 
discuţie acest contract, totodată prezenţa administratorului la şedinţă se ia în 
calcul la stabilirea cvorumului, iar la votare se consideră că acesta s-a abţinut. 
Dacă administratorul nu a dezvăluit conflictul de interese, instanţa judecătorească 
poate, la cererea Băncii, a unui sau mai multor acţionari ai ei sau a Băncii 
Naţionale a Moldovei, să suspende contractul pe un termen stabilit de instanţă, iar 
Banca Naţională a Moldovei poate suspenda din funcţie administratorul pe un 
termen de cel mult un an sau îi poate retrage confirmarea dată anterior. 
Administratorul Băncii are obligaţia fiduciară faţă de Bancă şi faţă de clienţii Băncii 
de a pune interesele Băncii şi a clienţilor mai presus de interesul pecuniar propriu. 
 
Nu se consideră tranzacţie cu conflict de interese emisiunea suplimentară de 
acţiuni.  

 Pentru luarea de către Consiliul de Administraţie a deciziei privind încheierea 
 tranzacţiei cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleşi ai 
 consiliului care nu sînt persoane interesate în ce priveşte încheierea tranzacţiei.  

 
Hotărîrea Adunării Generale a Acţionarilor privind încheierea tranzacţiilor cu 
conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi 
ale acţionarilor care nu sunt interesaţi în încheierea acestor tranzacţii.   
    

 
ARTICOLUL XVI.  REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA B ĂNCII 

 
16.1. Reorganizarea: Banca poate fi reorganizată prin fuziune (contopire sau 

absorbţie) sau dezmembrare (divizare sau separare) în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova.  Decizia de reorganizare poate fi luată numai de către 
Adunarea Generală a Acţionarilor.   

 
16.2. Dizolvarea: Banca poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale a 

Acţionarilor cu permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei (lichidare benevolă).  
Hotărârea privind dizolvarea Băncii se publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova în termen de 10 (zece) zile de la adoptare. 
În cazul dizolvării, bunurile Băncii vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.   
Dizolvarea Băncii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege.  Din data dizolvării Băncii toate împuternicirile de 
conducere a activităţii curente a Băncii sunt exercitate de o comisie de lichidare 
sau lichidator.  Comisia de lichidare sau lichidatorul are acces la patrimoniul 
disponibil al Băncii, efectuează conform legislaţiei plăţile cu debitorii şi creditorii, ia 
măsuri cu privire la plata datoriilor Băncii către terţi şi acţionari, întocmeşte bilanţul 
de lichidare şi, după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală, în termen 
de cinci zile de la data întocmirii îl prezintă Băncii Naţionale a Moldovei. Comisia 
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de lichidare sau lichidatorul este responsabil pentru prejudiciul cauzat acţionarilor 
şi/sau terţilor în cadrul desfăşurării activităţii sale în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova. 
În caz de dizolvare, activele Băncii care au rămas după satisfacerea creanţelor 
creditorilor sunt transmise acţionarilor Băncii proporţional cu cotele lor în capitalul 
social şi cu respectarea ordinii de distrubuţie stabilite de lege. 
Procesul de lichidare a Băncii se consideră încheiat din momentul adoptării 
deciziei de radiere din Registrul de Stat şi consemnarea acestui fapt în Registru. 

 
 

ARTICOLUL XVII.  PREVEDERI DIVERSE 
 
17.1. Confidenţialitatea datelor interne:  Confidenţialitatea documentelor, 

rapoartelor, datelor despre clienţi şi alte tipuri de informaţie secretă urmează a fi 
păstrată în corespundere cu deciziile Consiliului de Administraţie.  Aceste decizii 
vor defini tipurile de informaţie, documente şi date, care urmează a fi păstrate 
confidenţial şi vor fi aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor Băncii. În cazul în care 
documentele şi informaţia la care se referă deciziile Consiliului de Administraţie 
trebuie puse la dispoziţia persoanelor care nu sunt angajaţi ai Băncii, acest lucru 
va fi facut doar cu autorizarea şi sub supravegherea Comitetului de Conducere.  

 
17.2. Soluţionarea litigiilor:       Litigiile dintre Bancă şi alte persoane vor fi soluţionate de 

către instanţele judecătoreşti competente în modul stabilit de legislaţie.   
 

17.3.  Prevenirea spălării banilor:          Banca nu poate ascunde, converti sau transfera 
bani sau alte valori, ştiind că acestea provin din activităţi criminale, pentru 
mascarea originii lor ilegale, şi nici asista persoana angajată în astfel de activităţi 
pentru evitarea consecinţelor legale ale faptelor ei. Banca trebuie să aducă la 
cunoştinţa autorirtăţilor competente faptele cunoscute ei care denotă că banii sau 
alte valori provin din activităţi criminale, în modul stabilit de legislaţie. Acordarea 
unor astfel de informaţii nu este considerată drept divulgare a secretului comercial 
sau a secretului bancar. 

 
17.4. Modificările:      Orice modificări la prezentul Statut vor intra în vigoare la data 

înregistrării lor de stat, cu condiţia aprobării prealabile a acestora de către Banca 
Naţională a Moldovei.   

 
17.5. Supremaţia:      Prezentul Statut este act constitutiv al Băncii.  În cazul conflictelor 

între Statut şi reglementările interne sau deciziile luate de către organele de 
conducere ale Băncii, prevederile acestui Statut vor avea supremaţie.   

 
17.6. Alte chestiuni: Chestiunile care nu au fost abordate în mod expres în 

prezentul Statut se vor reglementa în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare a Republicii Moldova.   
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17.7. Publicarea informaţiei despre activitatea Băncii, prevăzută de legislaţia în vigoare, 
alta decît informaţia despre ţinerea Adunării Generale a Acţionarilor, va fi 
efectuată în ediţia periodică „Capital Market”. 

 
17.8. Data intrării în vigoare: Prezentul Statut intra în vigoare după înregistrarea lui 

la Camera Înregistrării de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei, cu condiţia 
aprobării prealabile de către Banca Naţională a Moldovei.  

 Din data intrării în vigoare a prezentului Statut se abrogă Statutul precedent.  
 
 
 



 
             Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale 
             „ProCredit Bank” S.A. 
 
                                                                            Aprobată în redacţie nouă prin                     
                                                                            Hotărîrea Adunării Generale Anuale a                 
                                                                            Acţionarilor din 19 aprilie 2012 
   
 

Lista filialelor Băncii Comeciale „ProCredit Bank” S.A. 
 

 
# Denumirea Filialei 

 
Adresa juridică 

1. Filiala nr.1 Chişinău-Centru a Băncii 
Comerciale „ProCredit Bank” S.A. 

MD-2005, Bd. Renaşterii Naţionale 12, mun. 
Chişinău 

2. Filiala nr.2 Chişinău-Centru a Băncii 
Comerciale „ProCredit Bank” S.A. 

MD-2001, Bd.  Ştefan cel Mare şi Sfânt 65, 
mun. Chişinău 

3.  Filiala nr.3 Chişinău-Sculeni a Băncii 
Comerciale „ProCredit Bank” S.A. 

MD-2069, str. Calea Ieşilor 5, mun. Chişinău  

4.  Filiala nr.4 Chişinău-Rîşcani a Băncii 
Comerciale „ProCredit Bank” S.A. 

MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chişinău   

5. Filiala nr.5 Chişinău-Botanica a Băncii 
Comerciale „ProCredit Bank” S.A. 

MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chişinău 

6.  Filiala Bălţi a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-3121, str. Ştefan cel Mare 20, mun. Bălţi 

7. Filiala Floreşti a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-5001, str. Vasile Lupu 59, or. Floreşti 

8. Filiala Edineţ a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-4601, str. Independenţei 76, or. Edineţ 

9.  Filiala Ocniţa a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A.  

MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinţei 116, or. 
Ocniţa 

10. Filiala Drochia a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A.  

MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia 

11. Filiala Soroca a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A.  

MD-3001, str. Ştefan cel Mare 33, or. 
Soroca  

12. Filiala Ungheni a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A.  

MD-3601, str. Naţională 27, ap.81, or. 
Ungheni 

13. Filiala Orhei a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei 

14. Filiala Cahul a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-2500, str. Ştefan cel Mare 19, or. Cahul  
 

15. Filiala Comrat a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-3801, str. Biruinţei 75, or. Comrat, UTA 
Gagauzia 

16. Filiala Hînceşti a Băncii Comerciale 
„ProCredit Bank” S.A. 

MD-3401, str. Chişinăului 2A, or. Hînceşti 

 
 
 

 





,,iNRЕGIsтRAт''

Camera Тnгegistгaгii dе Stat

Data Tnгegistrёrii

Registrator

1t 201?

M. Jimber

Aст ADIТIoNAL
]a modifiсёгile 9i сompletёri|e Тnsсrisе Тn

stat a| persoaneloг juridiсe gi operate la Statutul
Bёnсii Comeгсiale ,,ProCredit Bank,' s.A.

Nr.1007600059183 din 25 oсtombrie 2007

Subsemnatul:

сIOBANU lGoR, anul nagteгii 23.11.1982, BULЕT!N DЕ IDЕNTITАTE AL
сЕтAТЕANULUI RM A 01 10,t064 eliberat la 29.12.2007 , сodul de identitate
09829,l 2402867, domiсiliu. stг. Miorita, nг.5/3, ap.49, mun. Chiginёu, RepubIiсa
Moldova, сare aсlioneazё din numele Bёnсii Comerсiale,,ProCredit Bank'' s.A., Tn baza
proсuri i  nr. 4095 din .10.,10.201 1 ,

Tn baza deсiziei gedinlei oгdinare a Consiliului de Administralie al Bйnсii din 10
oсtom bгie 2012 dec|arё urmёtoaгele:

1. Punсtul 3.7. a| Statutului se modifiсё 9i va avea uгmёtorul сupгins:

,,3.т. Aсtiunile plasatе 9i сapitalul soсial: Banсa a plasat 365.350,00 de aсliuni ordinare
nominative de сlasa I, astfel Tnсit mёrimea сapitalului soсial al Bёnсii este egalё сu
365.350.000,00 lei moldovenegti".

Prezentul Aсt adilional a fost Tntoсmit in 2 exemplaтe сare au aсeeagi putere juгidiсё,
dintгe сare un exemplaг se pёstгeazё la Cameгa lnregistrйгii de Stat, iar сeIё|aIt se
e|ibereazё Bёnсii Comerсiale ,,ProCredit Bank' S.A.

A semnat:

Reprezentantu] Bёnсii Comeгсiale,,ProCredit Bank'' s.A.
Dl Ciobanu |gor, Тnbaza proсuгi i  nr.4095 din 10..10.2011

Semnйtura:

ffi



RЕPUBLIсA lvIoLDovA
сAMЕRA iшквсrsткAкrl DЕ sTAT
Sеdiul: lvID-2001, bd. $tefan сеl Marе 9i Sfint 73, mun. Chi;iniu

гl-

I

1 ?". 11. ?012

Prеzеnful Aсt Adi1iona| cu privire lа modificdrile si completdrilе inscrisе tn Registrul de
stаt аl persoаnеIor juridice si operаte tn Stаtut, еstе autentifiсat dе minе, Jimbеi Мihai,
rеgistrator al Camеrеi inrеgistrёrii dе StaL ofiоiul Tеritorial Chiqiniu.

Pеntru srпrnarеa prеzrnfului Aоt s.a prеzrntat:
сIOBAIYU IGo& anul nagterii 23.||.|982, bulеtin dе idеntitatе al сеt6{еanului RM A
01101064 еlibеrat la datа de 29.|2.2007, оodul dе idеntitate 09829|2402867, domiсiliu: MD-
2047, str. Мiorita' 5l3, ap. 49, mun. Chi;inёu, Rеpubliсa Moldova' сarе ac|ioneazd in baza
proсurii nr.4095 din 10.10.201l

сarе dup6 се i s-a сitit Aсtul l.a sеmnat, сonfirmind astfоl intoсmirеa aсеstui aсt.

inbaт-a art.37|, art.50 al Lеgii nr.l453.ХV din 08.l1 .2002 autеntifiс prеzеnful Aсt.

S.a inrеgistrat cu nr. r64
S-a inсasat taxa de 10(zeсе) lеi

Rеgistrator ffiffi
\€и



Camеra inregistririi de Stat

DЕсIZIE,
privind inregistrarra modifiсf, rilor

Dosar Nr. 1007б00059183 ofiсiul Tеritorial Chi$iniu

..- Pтi1 с9rеrеa dщus6 la. 09.l |.20|2 asociфll (asoсiatii) a (au) soliсitat inrеgistrareamodifiсёгilor ln aсtelе de сonstituire аlе Banca сomerсiala "йoс."aiiЪ*ti-Jl.;' ln фtеlеlnsоrisе in Registrul de stat al pеrsoanеlorjuridiсe.
Ехaminind aсtеlе pIеzentatе:
1. Cererе
2. Ехfras din prooesul.verbal nr.2 din |0.|0.2012
3. Avizul BNМ din 06.11.2012
4. Procuтa nr.4095 din 10'10.2012
5. Avizul CNPF publiсat,ii in Мonitorul oficial din 0 2'|1.20|2
б' Aсtul aditional
7. oгdine dе inсasare din 09.1l.2012

9i сonstafnd, сё stnt rеspеctate. оeтi:rtеlе- legalе сe 1in de inrеgistrarеa modifiсArilor' in tеmеiul аrt.11 9i 16 al Legii nr. 220.x\II din 19.10.2o07 privйd mrеgistЬ" d. ;'й;;;o,.;Ьсi"" ql uinfoеprinziltoгilor indiйduali, теgistatorul

DECIDЕ:
1. A admitе сеrеrea de inтegishaге a modifiсйгilor.

- 2. ^ inrеgistra gi a consemna ln Rеgistrul dе stаt al persoanеloт juridiсe modifiсAгilе in
Рrel" d: сonsfituiте alе pеrsoanei juгidice B=anоa Comerсialё,''Proс*аit iй;Ъj.,*iosсгisё inRеgistrul de stаt al pеrsoаnеloт juridiое оu Nr. l007600059ls3 сin zs.ro.zbбйupiй u,m.u,a.

A inrеgistra modifiсiri in statutul soсiеtifii сonfom Aсtului Adifional
din' |2.|1.20|2 (se anехеazi) 

-rчr .rчrFvд.!

3. Prеzеnta Dеоizie еstе lntoоmitй in doui exеmplarе, сaгe au aсеeщi valoare juridiой" dintгеga1e.yn elеmг]ar sе pйstеazЁ la Camеra lnrеgistrйrii de Stаtin dosarul а" Ёиа.nйiiйo*"ijuridiсe, iar сеlёlalt sе еlibеrеazi soliсitantrrlu.i.

Rеgistrator

12.11.2012
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11 Filiala Drochia a BAncii Comerciale
..ProCredit Bank" S.A.

MD-5201 , str. 31 August 33, or. Drochia

12. Filiala Soroca a B5ncii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-3001, str. $tefan cel lvlare 33, or.
Soroca

Filiala Ungheni a Bdncii Comerciale
.,ProCredit Bank" S.A.

MD-3601 , str. Nalionali 27 , of . 81 , or.
Unqheni

14. Filiala Orhei a Bencii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei

15. Filiala Cahul a Bencii Comerciale
..ProCredit Bank" S.A.

MD-2500, str. $tefan cel Mare 19, or. Cahul

to- Filiala Comrat a Bdncii Comerciale
..ProCredit Bank" S.A.

MD-3801. str. Biruinlei 75, or. Comrat

Filiala Caugeni a Bdncii Comerciale
..ProCredit Bank" S.A.

MD-4301, str. Mihai Eminescu 23m, or.
Cduseni

Prezentul Act adilional a fost intocmit in 2 exemplare care au aceeagi putere juridice, dintre care
un exemplar se pestreaza la Camera inregistrdrii de Stat, iar celelalt se elibereaz5 Bdncii
Comerciale ,,ProCredit Bank" S.A.

A semnat:

Reprezentantul Bincii Comerciale ,,ProCredit Bank" S.A.
Dl Ciobanu lgor, in baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

Semnatura:
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22.08.2013

€аппега 1пгч!в{гйг!| 0е ${а{

)шс!21в
рг!т!п0 !пге91в{гагеа ппо0!{|сёг1!ог

)оваг }'п[г. 1007б00059183 0{!с!ц1 1ег1{ог!а! €[191пйш

Рг1п сегегеа 6ершвй \а |6.08.2013 за во1|с|1а1 ?пте91з{гагеа гпо6|{|сйг11ог |п ас1е|е 6е
оопз{11ц1ге а1е Бапса €огпегс1а1й ''Рго€ге611 Бап['' $.А. 91 !п 6а1е1е ?пвсг1ве ?п Ре91э1гш1 0е з1а{ а1

регзоапе1ог.! шг101се.

Бхагп1п?п6 ас1е1е рт етеп|а!е ;

1. Бх1газш1 61п ргооезш1-уег6а1 а1 9е6|п!е1 сопз!11ш1ш1
2. €ор|а ау!аш1ш1 Б].{Р1 пт.09 -01;\ 14125612445 6|п 1 4.08.20 1 зз' Ас1ш1а61!|опа1
4' Фг61пе 6е |псазаге 61п 15.08.2013

;| сопз{а1|п6, сй з?п1 гезрес1а1е сег|п!е1е 1е9а1е се !|п 6е |пге9|з1гагеа гпо6|!с6г|1от, |п 1егпе1ц1 ап.
11 9| 16 а1 [е9|| пт.220-\\х/1 61п 19.10.2007 рг1т!п6 |пге9|з1гагеа 6е з1а1 а регзоапе1ог.|шг16|се 91 а
|п!т ерт|пт6!ог|1 о г 1п61 у| 6ца1 1, ге 9| в1га1огш1

}[€1}[:
1. А а6гп|1е сегегеа 6е |пге9|в1гаге а гпо61{!с6г|1ог.

2. А ?пге9|з1га 91 а соп5е1ппа |п &е91з1гц1 6е з1а1 а1 регзоапе1ог.|шг10|се гпо61[:сйт|1е |п
ао1е1е 6е оопз1|1ш{те а1е регзоапе| .|шг16|се Бапса €огпегс1а1й ''Рго€ге6|1 Бап&'' 8.А., |пзсг!зй ?п
Ре9|всгш1 6е з1а1 а1регзоапе1ог]шг161се сш \г. 1007600059183 61п 25.\0.2007 6шр6 сшгп 'гатгпеат6:
А !пге8!з{га ппо0!{!сйг| |п {ехФ! Б{а{ц{ш|ц1 соп|оггп ас1ц!ц! а0!1|опа!0|п 22.ъ8.2013

3. Ртетеп!а }ес1:|е ев1е ?п1осгп1тй_|п 6оц6 ехегпр1аге, саге ац асееа9| та|оаге.]шг|61сй, 61п1ге
саге цп ехегпр1аг ве рёэ1геаай 1а €агпега |пге9|з1гйг|1 6е Б1а1 ?п 6озагш1 6е ет|6еп!й а!регзоапе|
.!шг|01се, 1ат се1й1а1т зе е1|6егеа:й зо1|с|1ап1ш1ц|.

Ре9!з{га1ог 9о6е1са 1оп

[.$.
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,,|шкБс|$ткАт''
6апега |пге9!э1гаг!! 6е $1а1

!а1а |пге9!з1гёг!! 2 ?" 0&. ?01$

Ре9!э|га1о, 
ё;Ф*ц !.вовв!сА

Аст Ао|т|ошА|_
6ш рг!м!ге !а поё!{!сёг!!е 9! сопр!е1ёг!!е |пзсг!зе |п

Ре9!з1гш! 0е з1а1а! регзоапе!ог.!шг!ё!се 9! орега1е !а $1а1ц1ц!
8ёпс!! 6опегс!а!е,'Рго€ге6!1 8ап]<'' $.А.

\г.1007600059183 ё!п 25 ос1опбг!е 2007

$ц0эеппа1ш!:

с!овАшш |сок, апш! па91ег1' 23'11.1982, вш|-Ёт!ш оЁ !оЁшт!тАтБ А|- сБтАтЁАшш!-ш! км
А 01101064 е!!бега1 !а 29.12'2оо7, со0ц! 0е !0еп1!1а1е о9829124о2867,6оп!о!!!ц: з1г. [й!ог!1а,
пг.5/3, ар'49, пцп. 6}т!9!пёш, Рершб!!са [ч/о!0оуа, саге ас1!опеааё 0!п пцпе!е 8ёпс!!
6опегс!а!е ,,Рго€ге0!1 8ап1(' $.А., |п бааа ргосшг!! пг. 4095 6!п 10. 1о.2о11,

1п ба=а 0ес!:!!е! 6опз!!!ц!ц! ёе А0п!п!з1га1!е а! 8ёпс!! 0!п 14 !цп!е 2013, ёес!агё цгпё1оаге!е
по0![!сёг! !а $1а{ц{ц! 8ёпс!!:

1' Апеха пг.'1 !а $1а1ц1ц! 8ёпс!! 6опес!а!е,,Рго€ге0!1 8ап['' $.А. _ !-!э1а {!!!а!е[ог 8йпс!!
€опес!а!е ,'Рго€ге0!1 8ап&'' $.А., эе по0!|!оё 9! эе ехршпе |п цгпё1оагеа геёас!!е:

# 9епцп!геа Ё!!!а!е! Аёгеза.|шг!0!сё

1. Ё!!!а!а пг.1 61'':!9|пёш-6еп1гш а 8ёпс!!
€опего!а!е,,Рго6ге0!1 8ап(" $.А.

мо-2005, 80. Репа91ег!! |,!а{!опа[е 12, пцп.
6]'':!э!пёц

2. Ё!!!а[а пг.2 €|!9!пёш-6еп{гш а 8ёпс!!
€опегс!а!е,,Рго€ге6!1 8ап&'' $.А.

мо_2001, вё. ${е{ап се! [ч/аге 9! $[Ап1 65,
пцп. 6|т!з!пйц

3. Ё!!!а!а пг.3 6Б!9!пёш-$сш!еп! а 8ёпс!!
€опегс!а!е,,Рго€ге0!1 8ап]<'' $.А.

мо-2069, з1г. €а!еа !е9!!ог 5,
пцп. €]'':!э!пёц

4. Ё!!!а[а пг.4 €Б!9!пёш-Р|9сап! а 8ёпс!!
6опегс!а!е,,Рго€геё!1 8ап&" $.А.

мо-2068, 8ё. ]ч/озсоуа 1514, пшп' 6б!9!пёш

5. Р!!!а!а пг.5 6б!9!пёц-8о1ап!са а 8ёпс!!
€опегс!а!е,,Рго€ге0!1 8ап!<'' $.А.

мо-2о62, б0. !ас!а 49114, пшп. 6[!9!пёш

6. Ё!!!а!а пг.6 6[п!9!пёш-6!осапа а 8ёпс!!
€опегс!а!е,,Рго€ге0!1 8ап('' $'А.

мо-2о44, ьо. й!гсеа се! 8ё1г?п 5, ;пшп.
6б!э!пёц

7. Ё!!!а!а вё!1! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
,,Рго6ге0!1 8ап&'' $.А.

мо-3121, э1г. $1е|ап се! [ц/аге 20, [/цп. 8ё!1!

8. Ё!!!а!а пг. 2 8ё!1! а 8ёпс!! 6опего!а!е
,,Рго6ге0!1 8ап}<'' $.А.

м0-3121, з|г. Роэ1о|еуэ(! 12, |т/шп. 8ё!!!

9. Ё!!!а!а Ё!оге91! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
,,Рго6ге0!{ 8ап['' $.А.

мо-5000, з{г. 31 аш9шз1 42, ог. Ё|оге91!

10. Р!!!а!а Ё0!пе! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
,,Рго6ге0!1 8ап&'' $.А.

мо_4601, з1г. !п6ереп0еп{е! 76, ог. Ёё!пе1



11. Ё!!!а!а Фсп!!а а 8ёпс!! €опегс!а!е
..Рго6ге6|1 8ап('' $.А.

мо_7101, з1г. 50 Ап| а! 8!гц!п1е! 116, ог.
Фоп!1а

12. Ё!![а!а Ргос]п!а а 8ёпс!! €опегс!а!е
..Рго€геё!1 8ап1<'' 3.А.

мо-5201, э{г. 31 Аш9шэ133, ог. 9гос[п!а

13. Ё!!!а!а $огоса а 8ёпс!| 6опегс!а!е
,,Рго6геё!1 8ап]<'' $.А.

м0-3001, 51г. ${е{ап се| [йаге 33, ог.
$огоса

14. Ё!!!а!а 0п9[еп! а 8ёпс!! 6опегс!а|е
,,Рго6ге0|1 8ап('' $.А.

й9-3601, в1г. \а!!опа|ё 27, о{. 81, ог.
[.,|по[еп!

15. Б![!а!а Фг[е! а 8ёпс!! 6опего!а!е
,,Рго€ге0!1 8ап]<" $.А.

мо-3505' э1г. !аэ!!е [шрш 34, ог. 9гБе!

16. Ё!!!а!а 6а[ц! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
',Рго6геё|1 8ап1<'' $.А.

мо-2500, э1г. $1е{ап се! }/аге '19, ог. €а[ш!

17. Ё!!!а!а 6опга1 а 8ёпс!! 6опегс!а!е
..Рго6ге6!1 8ап&'' $.А.

18. Р!!!а!а 6ёш9еп! а 8ёпс!! 6опегс|а!е
..Рго6ге6!1 8ап&'' $.А.

[й9-4301, э1г. |\4!Р:а! Ёп!пезсц 23п, ог.
6ёцэеп!

Ргеаеп1ц! Ас1 а0!!!опа! а [оз1|п{осп!1|п 2 ехепр!аге саге аш асееа9! рш1еге.]шг!ё!сё, ё!п1ге саге
шп ехепр!аг $е рёэ1геа:ё !а €апега |пге9!э1гёг!! 6е $1а1' !аг се!ё!а!1 зе е[!бегеааё 8ёпс!!
€опегс!а!е,,Рго€геё!1 8ап&'' $'А.

А зеппа{:

Рерге:еп1ап1ц! 8ёпс!! 6опегс!а!е,,Рго6ге0!1 8ап&'' $.А.
9! €!обапц 19ог, ?п ба:а ргосшг!! пг.4095 0|п 10.1о.2о11

]{,ллуъцтюи',0й,

ф*,'*ъ;1;А
3я|*в,Ё!'#,.-ъъЁ
}!1$всяв1!Ё,,']3
а.ъ^'!' .{э

* ?3:*,,.'^'^'^*''*'{Ё
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/

кшРшв[,!сА мо|,)оуА
сАмвкА |шквствткАктт ов $тАт
$е0!ш!: м)-2001' Б0. $1е{ап се! Р[аге 9! ${!п173, гпшп. €}п!9!пйш

2 2. $$ ?01$

Ргеаеп1ш1 Ас* А611|опа| сш рт!т!те !а тпо*фсйт!!е 1! сотпр[е[йт|!е 1пвст!зе 1п &щ!в|гш! 4е в[а!
а! ретво.апе!ог !шг!й!се 11 орета[е 1п 8[а[ш!, ез{е ац1еп1!1!оа1 6е гп!пе, Бо6е!са !оп, ге9|з1га1ог а1
€агпеге! [пге91зтгЁг!| 0е $1а1, Ф{]о1ш1 [ег!сог|а1 €1т!9|пёш.

Реп1гц 5е1ппагеа ргеаеп1ш1ш| Ас1 з_а ргетеп{а!:

с|овАшш |сок, апш1 па91ег|| 2з.|\.1982, 6ц1е1!п 0е |6еп1!1а1е а1 ое1й{еапш1ш| км
А 0| 101064 е11бега1 \а 6а!а 6е 29.12.2007, со0ш1 4е !0еп1!1а1е 0982912402867, 0огп!с|1!ц1: й)-
2047, з!т. й1ог1!а, 5/3, ар.49, гпшп. (1т19|пЁш, &ерш61|са йо10ота, оаге ас!1опеал6 1п 6ааа
ргосшг11 пг.4095 0!п 10.10.2011, саге 4шрё се 1 в-а о!т1{ Ас{ш1 1-а 5егппа{, ооп[:ггп6п0 азЁЁ1
!п{оогп!геа асезб| ас{.

1пБата ат|.371, а(.50 а1[е9|| пг.1453-!,! 6!п 08.1 \.2002аш{еп{!Ёс рге:еп1ш1 Ао1.

$-а ?пге9!з{.'т ., ,..-./ о А3
5-а ?поаза{ 1аха 0е э1а1 10 (аеое) 1е1.

$-а регсерш1 р|ай реп{гш эегу1с||1е по1аг!а1е 80 (ор{аео!) 1е1.
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€агпега 0е 3{а{

овс121в
рг!т|п0 |пге9!з{гагеа гпо0![сйг1!ог

)оэаг \г. 1007600059183 Ф{|с|ц[ 1ег!{ог!а! €}п!;!пйш

^-ф,,ь
мщж-
жня{пп
щ&г/шп'мъчц'чщъ"

|пге9!в{гйг!!

Рг1п сегетеа 6ершвй 1а 16.10.2013 з-а зо1|с!та{ ?пте91з1гатеа:тос1]йсйг|1ог ?п ас1е1е 4е
сопз1|1ш|ге а1е Бапса €отпегс|а1й ''Рто€те6|1 Бап['' 5.А. 9| ]п 6а1е1е |пзсг1зе |п &е91з1гш1 6е з1а1 а1

регвоапе1от .] шг|6!се.

Рха:т|п?п6 ас{е1е ртетеп\а\е'.
1. Бх1газ пг. 1 01п ргосез-мегба1 а1 9е0{п1е| ех{гаог6|паге а €опз|]|ш1ш! 6е А6тт]п1з1га1]е 6|п24.07 '2013
2. Бх1газ пг. 1 6!п ргосез-тег6а1а1 9е61п{е! ех1гаог6!паге а €опз111ш|ьт] 0е А0;п|;-;1з1га!|е 6|п25.09.2013
з. Арго6агеа Бапс]! \а!!опа1е а йо16оуе! пг. 09-01 1\4|зз5|з0з 1 6]п 1 1 .1 0.201з
4. Фг0!п 0е |псазаге пг. 5152 0]п 1 6.10.2013
5. Фг6|п 6е ?поазаге пг. 5 1 54 0|п 1 6. 1 0.201з
6. Ас1ьт1 а6!{!опа1

;1 оопз1а1?п6, о6 з|п1 тезрес1а1е сег|п1е1е 1е9а1е се !|п 6е ?пте91з1тагеа тто0]йсйт|1от, ]п 1е:те]ш1 ат1.

11 9| 16 а1 [е9|1 ту.220-\\1 6|п 19.10.2007 рг|т|п0?пте9|з1татеа6е з1а1 арегзоапе1ог.]шг|6|се 91 а
!п1герг|паЁ1ог|1ог 1п4|у|6ша1], ге91з1га1отш1

)[,€10Б,:
1. А а0тт|се сегегеа 6е |пге9|з1гаге а тто6|[с1т|1ог.

2. А |пте9!з1га 9| а соп5е1ппа |п &е9|з1гш1 6е в1а1 а1 ретзоапе1от .]шг|6|се тпо61Ёсйг]1е |п
ас1е1е 6е сопз1|1ш]ге а1е ретзоапе| .)шт|6|ое Бапса €о:пегс]а15 ''Рго€ге6]1 Бап['' 5.А.' ?пзсг!зй |п
Ре9|з1гш1 6е з1а1а1регвоапе1ог.]шт101се сш\т. 1007600059183 61п 25.\0.2007 6шрё сшп-т оттлеат6'.
А |пге9!з1га гпо0![1сйг| 91 согпр|е1йг! 1п 5{а1ц1ц1 Бйпс!! €огпегс!а1е ''Рго€ге0!1 Бап['' 5.А
соп{оггп ас(ц1ц! а0!{1опа! (зе апехеаай).

3. Ртетеп\а )ес|а|е ев1е ?п1осгп|с1 |п 6ошй ехе1пр е, саге аш асееа9| уа1оате.]вт|0|ой, 6|п1те

саге шп ехегпр1аг зе рЁз1геа:й 1а 1 ?п 6озагш1 6е ем10еп!й а1 ретзоапе|

.]шг10|се, 1аг се111а1т зе е1]бете

Ре9!з{га{ог )та9отп|г А1а

|7.10.20|з



,,1шкЁс|$ткАт:
6апега |пге9!э{

я*ф)
т

Ре9[э[га1ог

!! 6е $1а1

17. 10 2013

А[а 8га9огп!г

Аст Ав|т|ошА|
рг!м!ге !а по0!|!сйг!!е 9! сопр!е[йг!!е |пэсг!зе ?п

ш! 0е э[а1 а! регзоапе!ог1шг!0!се 9! орега1е !а $1а1ц1ц!
8ёпс|! @опегс!а!е,,Рго6ге0!1 8ап]<'' $.А.

\г.1007600059163 6!п 25 ос1опбг1е 2007

$цбэеппа1ц!:

с!овАшш !сок, апц! па91ег!! 23'11.1982, вш!-Ёт!ш оЁ !пЁшт!тАтг А!-
сЁтАтЁАшш!-ш! км А 01 101064 е!!бега1 !а 29.12'20о7 , со6ц! 0е !0еп1!1а1е
09829124о2867, 0оп!с!!!ц: э1г. [/!ог!{а, пг.5/3, ар'49, пцп. 6[!9!пёш, Рершб!!са
[/о!0оуа, саге ас!!опеатё 0!п пцпе!е 8ёпс!! 6опегс!а!е,,Рго6ге0!1 8ап1<'' $.А., ?п ба:а
ргосшг!! пг. 4095 0[п 10.10'2о11,

[п бата 6ес1т1е1 9е6!п!е! ог6!паге а 6опэ![!ц!ц! 6е А6п!п!з1га!!е а! 3ёпс!! 0!п 25
вер1епбг! е 2013 0ес!агё цгпё1оаге!е:

1' Апеха пг.1 !а $1а1ц1ц1 8ёпс![ 6опес!а!е,,Рго6ге6!1 3ап&'' $.А. _ !-[э1а {!!!а!е[ог
3ёпс!! 6опес!а!е ',Рго6ге0![ 8ап['' $.А., эе по0!{!сй 9! эе ехршпе |п цгпё1оагеа
ге0ас!!е:

/

# !епцп!геа Ё!!!а!е! А6геэа !шг!0!сё

] Р!!!а|а пг.1 6[!9!пёц-6еп1гц а 3йпс!!
6опегс!а!е,,Рго6ге0!1 8ап!<'' $.А.

мо-2005, 80. Репа91ег!! \а!!опа1е 12,
пцп. 6[!э!пёц

2. Р!!!а!а пг.2 8[г!9!пёц-6еп1гц а 8йпс!!
8огпегс!а!е',Рго€ге0![ 8ап}<'' $.А.

мо-200'1, во. $1е{ап се! [\/!аге 9! ${Ап1
65, пцп. 6[г!э!пёц

3. Ё!!!а!а пг.3 6[!9!пёц-$сц!еп| а 3ёпс!!
6опегс!а!е',Рго6ге0|[ 8ап]<" $.А.

мо-2069, э1г. 6а!еа !е9!!ог 5,
пцп. 6[!э!пёц

4. Р!!!а!а пг.4 6[!9!пёш-Р|9сап! а 8ёпс!!
6опегс!а[е,,Рго6ге0!1 8ап]<" $.А.

мо-2068, во. $оэсоуа 1514, пцп.
8|!э!пёц

5. Р!!!а!а пг.5 6[!9!пёш-8о1ап!са а
3ёпс!! 8опегс!а!е,,Рго6ге0!1 8ап}<''
$.А.

мо-2о62, ь0. )ас!а 49114, пцп'
6|!9!пёш

6. Р!!!а!а ва!1! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
,,Рго6ге0!1 8ап]<'' $'А.

мп-3121, э1г. $1е|ап се! [/аге 20' [\/цп.
вй!(!

7. Р!!!а!а пг. 2 8ё![! а 8ёпс!! 6опегс!а!е
',Рго6ге6!1 8ап[<'' $.А.

мо-3121 , э1г. !оз1о!еузк1 12, 1т/шп. 8ё!!!

в. Р!!!а!а Р!оге91! а 8ёпс!! €огпегс!а!е
,'Рго6ге0!1 8ап('' $.А.

мо-5000, э1г. 31 аш9шэ1 42, ог' Р!оге91!

9. Р![!а[а Ё0!пе[ а 8йпс!! 6опегс|а!е мо-460'1, $1г. ]п6ереп0еп[е! 76, ог.
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12.03.2014

Camera In regist ra rii de Stat

DECIZIE
privind inregistrarea modifi clrilor

Dosar Nr. 1007600059183 Oficiul Teritorial Chiqiniu

Prin cererea depusd la 11.03.2014 s-a solicitat inregistrarea modificirilor in actele de
constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. gi in datele inscrise in Registrul de stat al
persoanelor juridice.

Examinind actele prezentate:
1. Cerere din I1.03.2014
2. Act aditional
3. Extras din Proces-verbal al gedintei ordinare a consiliului de administratie din I 1.02.2014
4. AvizL:l BdnciiNationale a Moldovei din 10.03.2014
5. Ordin de incasare a platilor din I1.03.2014

$i constatind, ci sint respectate cerinJele legale ce lin de iruegistrarea modificdrilor, in temeiul arl.
11 9i 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice qi a
intreprinzbtorilor individuali, registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare a modificdrilor.

2. A inregistra qi a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice modificdrile in
actele de constituire ale persoanei juridice Banca Comerciald "ProCredit Bank" S.A., inscrisd in
Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din25.10.2007 dupr cum umeazi:

A inregistra modificlri in Anexa nr. 1 la Statut, conform Actulului aditional din 12.03.2014
(se anexeasd),

3. Prezenta Decizie este intocmitd^in doud exemplare, care au aceeagi valoare juridicd, dintre
care un exemplar se pestreazi la Inregistririi de Stat in dosarul de eviden!6 al penoanei
juridice, iar celilalt

Registrator ovu GalinaI
d?#q

W
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8. Filiala Floregti a Bdncii Comerciale
,.ProOredit Bank" S.A.

MD-5000, str. 31 august 42, or. Floregti

9. Filiala Edine! a Bdncii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-460'1 , str. lndependentei 76, or.
Edinet

10. Filiala Ocnita a Bincii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinlei 116, or.

Ocn ita

11. Filiala Drochia a Bdncii Comerciale
,.ProCredit Bank" S.A.

IVD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia

12. Filiala Soroca a Bdncii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-3001, str. $tefan cel Mare 33, or.
Soroca

13. Filiala Orhei a Bdncii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-3505, str. Vasile Lupu 21b, or. Orhei

14. Filiala Comrat a Bdncii Comerciale
,,ProCredit Bank" S.A.

MD-3801, str. Biruin!ei 75, or. Comrat

Prezentul Act adilional a fost intocmit in 2 exemplaJe care au
dintre care un exemplar se pdstreazd la Camera Inregistrdrii
elibereaza Bdncii Comerciale ,,ProCredit Bank" S.A.

A semnat:

Reprezentantul Bdncii Comerciale ,,ProCredit Bank" S.A.
Dl Ciobanu lgor, in baza procurii nr.4095 din 1 0.1 0.201 1

,frl,^,t'd;

aceeagi putere juridicS,
de Stat, iar celdlalt se

, \ ; t-
I I u ft:. ) ). lc,
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c.be.a inftgi\hnrii de stal

DECIZIE
priyind inr.gi\trrc! nrodifi diril0r

Do9r\..100?600059181 Ofiriul Tcrilo rh I Chisiniiu

frir...rer dettr\:r la t6.t0l0ll \! sotictrar inr.cr{ra.- nroriliciito. io rcFte de
ornitliE alc Ban.a conr.rrrlj P'ocredit Bxnk s a t nr dxrote i[crise jn Rc-{innLL de {d a

trxminnt acrele prcz. arc
r E\rxr i. Ldin pro.es ve$rL:tsrd it. lrraodinre3corsilu u

I Aptubtr.:ts.n. Nxli.mre i \1o dolei r 0q0 tLlrltjr]0]l dir I l0lotj
I OrdiDd.ijicx$rcrr 5li2dD L6 0t0Ll
r odn,dc incrar ii r i!d 6. 02011

fr .onsarird. .i si rcspccrxre rcrntele les.l. r. rin de nnceisttuer modrrjciritor. nr (.tu.iu rn
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ACT ADITIONAL
privire la mod fcdr!e gicompblerlLe insc.se n

de sral a peBoanelorlurd ce 9 operate la stztut!
B:nciiComercale ,Procredll Bank S A

Nr 10o7600059133 dln 25 octombrie 2007

C OBANU GOR anl .asreri 2311 1932. BULET N DE LDENTTATE AL

CETAIEANULU RM A OllOl064 elbeta\ a 291220A7 codll de ldentrlate

A9A29124A2A67 domc iu sh M onta .r 5/3 ap.49 mun Chigin:u. Repub i'a
r.roldova care actoneaza din numeb Benci Come.cae P@Credit Bank S A in baza
procu.lnr 4095 dln r010.2011

in b.za de.zei gedinle ord nara a Consluu de Admnistralle aL Benci di. 25

seDtembre 20'13 declari urmetoare e

1 Anera n.1 la Staiutul Band ComecLaLe .Procredt Bank SA Lisla ii alelor
B-nciComeca e Procred Bank S A. se mod ficd 9 se expune in urmatoarea

6

+

Fi ala nr I ChLS na! Ce.tru a Bdnc
Comercale .Proced l Bank S A

['lD 2005, Bd
mun ah s n;u

12.

.#

2 Fiaa 2 Chgln:u-Cenlr! 2 Bancli MD-2001 Bd Fiefan.cL
comsqelr . Proqlgql Bad !l

3 Fi ala m 3 Cn gnau Sculen a Banc
comer. ale P ocrcd t Banf s A

MD 2069. str Ca-"a eSlor s.
mun Ch9n;u

4 F €a nr4 ChSn;u-Rr_9can aBdncL M.s.ova l5/4. mu.
aome(E e ProCredrl Banl 5 A

MD-2068 Bd
cltit!!!l

Fi aa nr5 Ch s n:ru-tsolanlca a

B;n.i comerca e .ProCred( Bank

FLrala Ba ! r B;n. i
Ba!

sr tler:n .e Mare 20 Ur;]

Flaa nr 2 Ball a Bdnci
Prql!![Be!!lA

FLiala F oregti a BencL

ao;er.ae MD 312r sh Dostoevskj12 Mun Bat

['lD 5000. slr 3] augusl42. or

I Flaa Edinet a Bfugl ComercLae MD.1601 str ndeperdentei 76. or



"o'li9!9"-"^ TLo'+'0. r.El" O r td a Bd. I r pr, rp vD- :0 .1 )l) alr"rBr .l- I.b or
.ProcredtBank'SA

clt" -do." .-8"1 | ro "l.* vD-.OO ), s."rr .Fr Vcre J.
Procred t Bank SA
ft da Or a : Bd.. -on" ,dtF IVO EO , ... \d,,p ,oL_to.o, OrnF,
.Pror redrr ar 5 t
F iala Com6t a Bdncr Comerca e-MD 3Bo1 sir Birumte 75 _1,",,*"t .

DrFzA r. ^ . odr(o. a rosl 1ron,t 2e{--ptcr- d.erLdrlr-.de 1e,e ob ia.e,..Fgrrr.l
elbereaza Bafci Coherciate. Froored t Bank,S A

aceea9 pulere i! dice
de Slat iar celAtatt se

f-'./Repr-.2entant! Befci Comerciate,procreditBank.sA
D.obd-' 90..odl"po rr r,Oo.cn Oro.O,

I frca Do.ra a sa,'on-.rat- VD-:_Ot ....araLnl or Drohru ocrpdil Ban[ SA



REPUBLICA MOI,DOVA
CAMER  iN REcTsTR,iRII DL sT T
Sediul: MD-2001, bd.Srctan cet Mrrc ,i sfinr ?3, nun. Cb\jnnu

I7 l0 201J

'eer'|q''A|o|dlt/,lll''.t'na1.t'e|1 -aa"o- - tJ.c. -i np.ratp r St. . d..r. Dr.,g,,, ,","",. tu..1Lrmere rnreei,rr:ri sFr o[.u T(nron,trhbroau
P!rr'.eonDrca nrezen utui 4crrd o.e7tf i

:rglfly, 1"",,g*,-1, **,ii-o,,.,*r. burcrin dc idciljlare ar ccr.relnuhi RMl:191"1,:l:j...d",de^^.:..0,-..,r rju8u.o.,!rL rr-r.dF rq i.tr t,_.. oeo,h... Vo a . ,. , . , , . " , 0, .
;.;ilJ""1"::.i 0r0..u L ,en,- .i.,i. a., ,". ,. ..1.n.,,r" ..

bu, an.l7r. an.5i] al Legiinr l45l XV djn 0B I I :00: atrknritic Drczenlul Acr

./o+o

seBi.ii e n.r.riale 30 (oprzeci)





cnn.u inregist$rii de sl.t
DECIZIE

nrivnrd inregistr.ror modifi cnrilor

DoslrNr.l00l6000s9l8a t)firiulTcritorialCthinnu71,07,20r1

PriD ccrere! defusii la
Conicrcialc PniCredilBrnk

17 02 2ll.l s d lnurh! nuetthrtuea nDdjljcirilor in SramrL Bdncji
S.]\. tiinddl€le inscrGe ji Rcei\{ru1 de srar al pc6.ancl.r.jltridicc

Eraniniod rclele prezedalc

2 Erhrs dii fr!.sol\erbr r *di'rt.i corsit nh'i tr r di'r t0 0t :0t1
I ,^lizllaNM fr09.0llrrrlr iin ri 0r r0 I
I Ptuqft nr.l01diD 07 r0 r0Ll
i a.pix |ar.$o L iv{brlDrt d i 0t 0r l0ll
6 fro.er rsbr I rdtrrr i!q,! LcdiDlr 2t0L:l
r A\ 7trrc\P[ prb]icdirr "Motrit.rtrLolic din0r.0l20tl

9 ord rcde incasrredir r0 02 r0t1

ri .onnarnrd. cr snn reiFdare c.rinr.l. Lcrile cc tin te ini.gin.[e! nrodificiilor. nr toncnrt xn
I I ii 16 xl l.cgn rr.220 X\'l din l9 L0 2007 frilind iffcgistr rda de n.r a lersob.tdruridi.e )r xnt jrrin^lorilor nrdnidrali. tosNrrrorul

DECIDE:
I Ardniit.ccrcrcxd.inreai5lrarcamodificariltt

I A inr.gisaa Ji a consenxra in licgi\tul de srar d p.so,n.lor Juridice nrodificl.|c in
srarllulF.so.neijuridi..BaDc!(ronrercirlli PtuCredir Bank S A , nrdsi i. R.Std.Lt de slal {t
peNa!.lorjuridic€cuN. l0076000i9l3rdh2i l01007drp.clnumrcrzil:
PunrtulS.?,alStalululniiemodificntiyaryqurnrnbrutcupriN:
.,3.7. ActiuniL nlbs!le 5i c.pitrlnl so.irl: lhnrx x plasat 106.5i0,00 dc !criuni ordinirc
nominarivr dc clasa l. nsrftl incir msrim$ clpi(.ltrltri y'cirt !t Bnncii cn. .g.ti ctr
106.550,000.00 lei noldov.netti."

Prcrrdintel. consilirlui: LIOVI\ S I EPHA\, xnul orlcrii 02118 1967. ccr cERi\lANIA. PCS
IAIAI'ORIP.lltrlll617 clibcmlxdrhdc l1 02loi)J, doDri.iliu: Cema.i!
14cDbrualconsiliului:l{OSElTlll.lNCA,!nLLnaieriill.0i.l97.l,re!CiERMANIA.PCS
l,l\$^PORi .30208lal5leliLreratL.datadc ll.02200l.d.nricitnr:Romrinia
Ycmbrtr !l consiliului: l, NlERlS DAA\ CIlRISTIAAN. anuln!r\!enr 21.06.1915, cer
oJ.ANtrA. tCS PA$APOltl N l9l-PI)lqi ellberul la dara de 2l 06 2tr07. dlmrliliu: Ohnd.
Menrlrru rl consiliului: GI-ASERJOACIIIM lRlLlDRlCH, rnul nasterii2i 091961.c.r
CERNIAT_I,\,PCSPA$ PORI(r]oRv9KTXelibentladatadcl008z0ll.doiniciltuCemraDia
Ntcmbr! rl consihrltri: RlflER VITALJS. lnul natrcrii 21.01 t97S, cer c!R_\tANtA, PCS
PAS.\IORI P D C5NV2R,1N l. clibcat l. dattr de 14.0,1.2003 ddmiciliu: cemaDia

L Prczcnh Deci/id enc iniocariti-nrdouiexempla.o, ure au aceeari
cfte tr. e\d.plarsc pi$r.z5la cxD.rd ln..einririide ss!nr d.snrulde er



,,iNREGtsrRAT"
Cahea inreqstEr de Stat

ACT ADITIONAL
Cu prv re a modinc,rie 9 competirieinscrsein

Reg strulde slal a persoane orjuridice S operate La Statutul
Bdnci Comerca e ProcredtBank SA

Nr 1007600059133 din 25 ..tomhie 2407

CIOB,ANU IGOR anu nagteri 2311 1982. BULETIN DE DENTITATE AL
CETATEANULU R[i A 01]01064 etbezt a 291220A7 codu de denttate
09829'12402867 domici L str i/orlla n.5/3 ap49 muf chiginiu. Repubica
Modova, care acloneaza din numele BinciComerciale .Procred t Bank'S A in baza
procLri nr 4095 din 1010 2011

Prezentu Acl ad tiona a iosl inlocmil in 2 exemplare care au
dinlre care un exemplar se pdstreaze a Camem inreg stdr
elbereaza BanciiComerca e Procredit Bank S A

i. baza decze Sed.le e{r.ord nare a Cons iului de Admnstrate al Bancidn 10
.nu. e 2014 de.lar; !m:t.:re e

1 Punclul 3 7 al StatLlului se modif .E si v: avea rrrm5i.r r .rr.r ns

.3 7 Act unie p asate s caota ! soca Banca a pasal 406 550.00 de aclun odinarc
nominative de clasa , astfe incat marmea captauL soca a Benc esie egali c!
406 550 000 00 leimodovenegti'

aceeagi putere lurd ca,
de Stat ar ceaat se

Reprezehlantul Binci Comercae.ProcredtAank'SA
D Ciobanu gor.ln baza procurinr 4095d n 1010 2011



REPUBLICA MOLDOVA
CAN'NRA iNRfGISTRAIIII I'E STA1'
ofi.iur T.rno.irtchi5nritr
stdiur: )1D-?00r, bd. $reIan ce|rtrrc,i sfinr ?.1, mun. chisin.u

in. o.o ,1 !,I-..'dr 11 i tflo,.,tn,,
Pentu rmiarer pftzemlr'iAcrs a mczcnrar:

CIoBANU IGOR. rntrl natrerti 2j ttt32. b!clin de jd.nrirare .t cerrteanu ri FVj0 on,.-oc.r'od ). ,i- uor :.0)q oom.,
;'"^v." t ..,Lbl \t.oo.., i.. .r-,.a., b,.. ro ,10o di', 0 . t. er. , o rtr, oi. .t , , c-.. rL

iri brarfr l7. an jl) atLtgj fr ti5l-XV diD 1]3 | 2002rtrrnln. preTeiiutld/t;
)1,s1,""*itq,4

S i ii,rgi.rd.,, "..21





t:.01201.1

l. 0.0r , t.,. ,. " ,-8,.1,: , l1',. ";l. o1..,I J.e
Frturirnid ad.le p.dreDhl!:
. { creredir I .0r lotl

r-. , o o,
I 0 ror

r.o .ri .. i - i. j .
'1. '(,.r ()\\t , O . , ,,.,- 

e' oil: 1

DECIDE:
]\ ddDrile ccrerci dc nrelhbrLc a nrodric6itor

' l .,1Jr ,1...o ren,.";"" 1 , , ', .",, , .p,j. . , .l ;, ,01'0'.' r 0.,r.., ,,,." ,

DECIZTE
D. ind inreginrirq floditicirilor

Dorir Nr, 10076000j9183 Ofiriut .rcriroriat Ch(jniu

A inregisfr moditidiriin Anc\a nr. I tr Shlut, conf0rD A.tulului!ditio.rtdin 12,03.201.1

in o! r' . f, l.rJ r!.nrp ne, .are !L acceiii raio,re jLh{jica dinrtp
nr d.s trl de.1rd.nrii.i neNxnei

If4,":/
':l#":
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MD=6-q sir 31 augusta2, or FLoretlir=lau roreiti a B6nci comerciae

l\lO-4601, str lndependentei 76 or'rilata eairet a Bencii Comerclale

,PoCredil Bank"Q\
MD-710I, slr 50 An' aLBruinleil16 or'rila-a omlla a B6ncii comerciale

MD-5201'slr. 31 Auqusl 33, or' DrcchiaF-liala Drochia a Bancii Comerciale

l/D3oO1 str $tefan cel Mar€ 33 or.Fitl Sooca a Bencil Comerciele

M5-565, str'Vaslle Lupu 21b or othelritl"t." Ornei a B6ncli Comerciale

,P@Credii Bank'!l\
MDlSol, str. Brruinler75, or' comratu cmrat a Bdncii ComerciaLe

p€zenlL. Act adlio.a a'ost irocm ir 2 e:empa'e ca e au aceeasi pJlere jut d !5
;;;;,;.," ;xFmDrd, ce pasr€azd a canera l''eo"re ide srar' iar @rsrdrr qe

elibereaza Barcii Comerciale ,,Procedit Bank' S A.

ReD.ezentdnLul Bdnc i Corer. a e.PoC eo t Bank'S_A

D booanu 'sor in odD o-ocJr i.r 40c5 dr1 1010 2011



REPUBLTCA MOLDOVA
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09.02.2016

€аппега 1пгс91з1г5г|| {е 5(а[

ь|,с171\,
рг;у1па |пгев15.гагеа п|оа!{|сйг1!ог

)о$аг шг. 100760005918з

Рг!п сегетеа сер1!5а 1а 08.02.2016 5-а 5о!|с|{а1 !пге815патеа гпоа;1!сйт!1о! ?п ас1е1е ае
соп5|!1ц|'е а|е 0апс!! €отпето|а]е ''Рго€ге4]т Бап!" 3.А. 9| |п!а{е1е !пзойэе 1п ке9!згш1 0е зтат а1
рсгэоапе1ог.]шг|(1се.

]]ха]п|п|па ас1е1е рте2еп(а1е:]. вх1газ!!! лг'1 а! ргосе5-уегьа! а1 $еа!п{е; соп5|1!ш,ц! ае аагп!п;5.|а[|е а|п 16.| 1.20!52. Аргоьагеа ва.|с!! па{!опа|е а мо!6оуе;пг. 19-0214/01 |-1265 а|л'.7'01.2'16' 
-' _

]. Ас1|!]аа!11опа!
4. ога;п ае р1а[а лг. з00 а|п о1.02.20!6

:;. 
о9п:!а1ь9, сз 5ь1 те$р€{1а[с сейп1е!е !е9а|е се !ь ае !оте8|з1гагеа тпо61по6Ё|от, ь 1егпе!ц1 ап'

1 ! 91 16 а! !ед11 пт. 220-{!| 61п 19.10.2!07 рйт,|п0 |гг"6эгйа а" 
"тат 

, ре."оапе|ог.'!!г!а!се $; а
|::т гсрг!п.,6:ог|!ог |п0!м!0ги!!. ге9|з00а:опт1

}[€!}00:
1. А аап![е сегетеа ае |птед!в|гаге а гпо8!!сй1от.
]' 

^;пгсв]5ша 
9! а сопзегтпа |п Ред!э:пт1 ае 51а1 а! рег5оале!ог '!шг!6|се по0!1!сёт!!е 1п

ас|с1е ае ооп5{;1й!е а|е регэоапе! ]шг10|се вапса сопетс!а1а ''Ргосгеа;с Бйк', $.А., |пвсйэй |п
]1с8;5[тц! ае 51а1 а1 ретзоапе1от.]вг!0|се сш }.'[г. 100760005918з а!п 25.10.2007!шра сшгп штгпеай:

А 1пгед!э1га пто0![с,г1 соп{ог!п Ас([|ц! а0!|1опа! 01п 09.02.2[16(зе опехеаэа шпа!!!ф.

г|!!а!а сь1$|пйц

з. Рге2епъ пес!2;е е51е | |1а |п аоца ехетпр1аге, саге ав асееа9! та1оаге.]шЁ6|сб' 01пае
сп'е ттп ехетлр1ат эе рь\!еа?5\а
.]1.!г;а!ое, ;а! се1а]а]1 5

пея!$(га!ог 1оуш 6а1!па

1 1ъ!с с1, с!г!сте. реБола!. }с(!п'(ог: |-5.,'сапсга |пквъ1га.|'се 5!аг.. п1]!о (пцп!гсе !{€п1|6са.е !п!с) 0000!5ь00!

. |';жй|]:'



Алеха пг. 7с ]а р.осе50[уефа! пг.1 а!
9ес ;п1е! ого!паге а соп$!!!0!ц;ае Аап!п!51га1!е

а! в.с. "Ргосге0!1валк" 5'А 0!п 16.11.2015

''!шпЁс!$тпАт"сапега |пге9!Б(гаг!! 6е 5{а1

6А!,п'{А1оуш

Аст Ао!т|ошА!-
сц !а по6!лсаг!!е 9. сопр!е1аг!!е |п5сг|$е 1п

!51.ш! $|а1 а! рег$оапе!ог ]цг!6!се 9! орега1е !а 91а1ц1ц!
пс!! со.пе.о!а!е 

''Ргосге6!1 вапк' $.А'
г.100760о05918з 6!п 25 ос!опьг!е 2007

5ць$еппа1ц!:

} ваьпЁ у!с|ог, апц!
48025521 е]!ьега1
7аёп1рг|' п('7 ь|-
вЁпс!! сопегс.а!е

1ег!! 17'03.1990, в|]|Ёт!ш ов !оЁшт!тАтЁ А!_ сЁтАтЁАш{..,|0! км в
17.о7'2о15' со6ц! ае !оеп1!1а1е 2оо7о48о1о842. ооп!с1!|0: 91г. Ре1п,

3, ар1 А' пцп'.сь!я!пац' керць!!са мо16оуа, оаге ас!!опеа2а с!п пцгпе!е
'Ргосгео|1 вапк" 5.А ' |п ьа2а ргосцг!! пг. 6з ё1п24'11'2э15'

1п ьа2а 6ес!2!е. $её!п1е! ог6!паге а соп$!!'ц!ц! се Аагп{п|51га!!е а! вЁпс.. 6!п 16 по!епьг!е 2015
аес.ага цгпа1оаге]е:

1' Апеха пг.1 !а 9(а1ц|ц! вапс|! согпес!а!е ,'Ргосгеё!1 вапк'5.А. _ [!51а {!!!а]е!ог вёпо!|
сопес!а!е 

''Ргосгео|1 вапк'' 5.А., 5е по6!{!сЁ 9!5е ехрцпе |п цгпё1оагеа ге6ао!|е:

# оеп0гп..еа г!!!а]е! А6ге$а ]цг!о!са

1. г!!!а!а п.-'| сь!9!пац_сеп1гц а вёпо]|
сопегс!а!е,'Ргосгео!! вапк'' 9.А.

мо-20о5' во. кепа91ег!! ша(!опа|е 12,
пцп. сп!9|пЁц

2. Ё|1!а!а п.- 2 сь!$.пац-во1ап!са а вёпс!!
сопегс!а!е',Ргосге0!1 вапк'' $.А.

мо-2060, ва. оас1а 2412' пцп. оп.9!пац

з. г;!!а!а вё!|| а вЁпо|| сопегс!а!е
'.Ргосге0!| вапк' э.А.

мо-3100, з1г. оеоеьа| 1з4,А' мцп. ва!|]

А 5еппа1:

керге2еп1ап1ц! вЁпс!! оопегс|а!е''Р.осге6,1 вапк' 5.А.
о! ваьпа у!с1ог 

' 
тп ьа?а ргосцг!! пг. 6з а!п 24.1 1 '2015

Рге2еп{ц! Ас{ а6!1!опа! а {оз1 тп1осп!{ |п 2^ ехепр!аге саге ац асееа91 рц1еге ]цг1а!са' о!п|ге саге
цп ехегпр!аг 5е ра5|геа?а !а сагпега [пге9!5|гёг!! 6е 9|а1' ]аг се!а!а!1 9е е].ьегеа2Ё вапс!!
согпегс!а!е',Ргосгеё.| вапк'' $.А'

*#
..,\&
{,:\
\.1.::

} '''. ч''

!;р)ёз',./

8еппа[цга:



ф

€аппега 1пго91з1г5й1 0е 8|а|

)вс|21в
рг!т!п8 1пге9|з$агеа |по01лсйг1|ог

}о5аг шг. 100760005918309.о2,'2016

Рг!п сетегеа аерц$а 1а 08.02.2016 5-а 5о];с11а1
соп5|]11];ге а}е вапс|1 со!петс;а!е ',Ргосгеа;1 ват)['' 5.А.
рег5оапе]ог .;ц.|а;се.

в!!|а!. сп!91плц

!п!е8|51гатеа поа!псаг!|ог ь ас1е!е ае
$1 ][ аа1е1е |п5сй5е !1 ке9|51гц| 6е $и1 а1

гхап|п]0а ас|е|е рге7еп{а[е:
1- вх1газ!!! лг.1 а! ртосез_тегБа! а! 9е6|п{е; ооп5||!ш|ш! ае аап!п;5!га|!е а|п 16.] 1.20152. Аргоьагеа валс;| ша|!опа!е амо1ао!е;пг. 19-о214|о1/-/265 а;п,1.0\ '2о16з. Ас1п! аа;1!опа'
4' ога!л ае р|а(а лг. з00 а;п 01.02.2016

!!- 
с9п-5|а|т9, оа $|п1 ге5рес1а1е се|!п{е]е 1е8ые сс 1|п ае |п|е8;51татеа гпоа;пса|1ог, 1п [е1пе1ц! ап.

| 1 $1 16 а1 !е8|1 пг' 220-ху1 а|п 19.10.2007 рг!м1па !пге9!з:йгеа 6е эйт а рег5о&|е]ог.,цт!а|се 
'! 

а
;!!1герг;л7а!ог|!ог |по|м!0ша1!. ге9!зга:огш!

}!!€|)[,:
1 . А а{п1!1е се!егеа ае |пте8|5|таге а поа;псай]от.
2' А 1|1те9]5!а $| а ооп5еглпа |п ке8!$1!ц] 6е 51а. а! рет5оапе1ог ''цг!а;се |поа!пса!1е |п

ас1е1е ас соп51!1ц1!е а!е ретвоапе1 .|пйа!се вапса сопетс!а|а ''Рго€те6!т Бап&', 5.А.' |пзсйз6 |п
&е8!51гп! ае 51а1 а1 ретзоапе1от !шй6!се сш 1х1г. 1007600059183 01п 25.10.2007 6ор! сшш пггпеа.ай:

^ 
|пге8!5(га |поа1лсйг! соц{огп АсЁц!ш! аа!6опа! а|п 09.02.20|6(се апехеаэа апо]!ф.

3. Рге:еп[а )ес|:|е еэ1е ;1а^1п 0оца ехегпр1ате, сате ав асееа9| та|оате.'цг!а;сй, 61п{ге
саге ш:'т ехс:пр1аг зе рь1геа2а 1а

|гтг!6!се, !аг се|й1а1|

1{ея!$.га{ог 1отт: 6а1!па

зъ#,9

1 !ае сш сагас:ег регзола!. }е(|п51о.: |'5. .,сшега 1п.с8!5||€г1' 0с 51а('.' ш0|о (п!пдг 0с |сел(!лсд!€ цп|с) 0000151{01
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