
Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

Raportul semestrial  

al entității de interes public B.C. ”EXIMBANK” S.A. 

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

Secțiunea 2 și Secțiunea 3din Capitolul II al Regulamentului) 

 

I. Date generale privind entitatea de interes public.  

1. Perioada de raportare 01.01.2020-30.06.20  

2. Denumirea completă a entității de interes public Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. 

3. Entitatea de interes public reprezintă: o bancă 

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău,  Bd. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, tel.022 301-102, fax.022 601-611, www.eximbank.com, 

info@eximbank.com. 

5. Numărul și data înregistrarii la organul înregistrării de stat: 1002600010273, data înregistrării: 13.07.2001 

6. Activitatea principală (conform CAEM):  J65121 – Activităţi ale băncilor, birourilor de cambii 

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei 1,250,000,000. 

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

cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: 1,250,000 acţiuni ordinare nominative, valoarea 

nominală 1000 lei, codul ISIN MD14EXIM1000. 

9. Informaţia privind numărul acţionarilor  la  ultima zi a perioadei de raportare: 1  

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

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

cotei acțiunilor deținute: Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia), IDNO 00799960158, cota-parte: 100%. 

11. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor: Depozitarul Central Unic al 

Valorilor Mobiliare, număr de înregistrării de stat 1018600015640, str. Mitropolit Bănulescu -Bodoni, 

nr.57/1, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.54/7 din 10.12.2018. 

12. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, 

membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului 

semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției  și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.  

 

Nr. Denumirea completă a persoanei 

juridice/numele prenumele 

persoanei fizice 

Funcţia deţinută Data numirii/alegerii in 

funcția respectiva 

 a) Membrii consiliului   

1 Lanza Massimo Președintele al Consiliului 

Băncii 

Aprobat de BNM la data 28 

aprilie 2017 

2 Marco Capellini Vicepreşedinte al Consiliului Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

3 Giovanni Bergamini Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 24 

octombrie 2018 

4 Pierdicchi Massimo Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 24 

octombrie 2018 

5 Imbăruș Adriana Carmen Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 24 

octombrie 2018 

6 Francesco Del Genio Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 24 

octombrie 2018 

7 Veronika Vavrova Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 27 

noiembrie  2018 

 b) Membrii organului executiv   

1 Marco Santini Director General Aprobat de BNM la data 28 mai 

2018 

2 Vitalie Bucătaru Prim-Vicedirector General Aprobat de BNM la data 20 

octombrie 2006 

mailto:info@eximbank.com


3 Michele Castoro Vice-director General Aprobat de BNM la data 03 

decembrie 2018 

 c) Membrii comisiei de cenzori   

 - -  

 d) alte persoane cu funcţii de 

răspundere 

  

1 
Suveica Sergiu 

Contabil-şef Aprobat de BNM la data 10 

aprilie 2014 

2 

Pădure Victor 

Șef Divizie Retail, persoană cu 

funcție-cheie 

Aprobat in cadrul ședinței 

Comitetului de Numire al 

Băncii din 11 februarie 2019 

3 

Spoială Eugeniu 
Șef Divizie Corporate și ÎMM, 

persoană cu funcție-cheie 

Aprobat in cadrul ședinței 

Comitetului de Numire al 

Băncii din 11 februarie 2019 

4 

Lemne Vitalie 

Șef Departament Credite, 

persoană care deține funcție-

cheie 

Aprobat in cadrul ședinței 

Comitetului de Numire al 

Băncii din 11 februarie 2019 

5 

Cazacu Radu 

Șef Departament Trezorerie și 

ALM, persoană care deține 

funcție-cheie 

Aprobat in cadrul ședinței 

Comitetului de Numire al 

Băncii din 11 februarie 2019 

6 
Bruno Corina  

Șef Departament Conformitate 

si AML 

Aprobat de BNM la data 25 

martie 2019 

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

care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată  
 

Nr. Denumirea completă a 

persoanei 

juridice/numele 

prenumele persoanei 

fizice 

Funcţia deţinută Data numirii/alegerii in 

funcția respectiva 

Data eliberarii 

din functia 

detinuta 

 a) Membrii consiliului    

1 Lanza Massimo Președintele al 

Consiliului Băncii 

Aprobat de BNM la data 

28 aprilie 2017 

- 

2 Marco Capellini Vicepreşedinte al 

Consiliului 

Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

- 

3 Giovanni Bergamini Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

- 

4 Pierdicchi Massimo Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

- 

5 Imbăruș Adriana Carmen Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

- 

6 Francesco Del Genio Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 

24 octombrie 2018 

- 

7 Veronika Vavrova Membru al Consiliului Aprobat de BNM la data 

27 noiembrie  2018 

- 

 b) Membrii organului 

executiv 

  - 

1 Marco Santini Director General Aprobat de BNM la data 

28 mai 2018 

- 

2 Vitalie Bucătaru Prim-Vicedirector 

General 

Aprobat de BNM la data 

20 octombrie 2006 

- 

3 Michele Castoro Vice-director General Aprobat de BNM la data 

03 decembrie 2018 

- 

 c) Membrii comisiei de 

cenzori 

  - 



 - -  - 

 d) alte persoane cu funcţii 

de răspundere 

  - 

1 
Suveica Sergiu 

Contabil-şef Aprobat de BNM la data 

10 aprilie 2014 

- 

2 

Pădure Victor 

Șef Divizie Retail, 

persoană cu funcție-

cheie 

Aprobat in cadrul 

ședinței Comitetului de 

Numire al Băncii din 11 

februarie 2019 

- 

3 

Spoială Eugeniu 

Șef Divizie Corporate și 

ÎMM, persoană cu 

funcție-cheie 

Aprobat in cadrul 

ședinței Comitetului de 

Numire al Băncii din 11 

februarie 2019 

- 

4 

Lemne Vitalie 

Șef Departament 

Credite, persoană care 

deține funcție-cheie 

Aprobat in cadrul 

ședinței Comitetului de 

Numire al Băncii din 11 

februarie 2019 

- 

5 

Cazacu Radu 

Șef Departament 

Trezorerie și ALM, 

persoană care deține 

funcție-cheie 

Aprobat in cadrul 

ședinței Comitetului de 

Numire al Băncii din 11 

februarie 2019 

- 

6 

Bruno Corina  

Șef Departament 

Conformitate si AML 

Aprobat de BNM la data 

25 martie 2019 

Ultima zi de 

muncă a fost 

13.05.2020. 

 

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

Statutul în redacţie nouă înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 11.11.2019, Act adiţional nr. 1 din 

5.12.2019, Act adiţional nr. 2 din 4.03.2020. Varianta electronică o puteţi vizualiza la adresa 

(https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/Guvernanta-

bancii/Statut-al-BC-EXIMBANK-SA.pdf) 

 

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când  

acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei 

ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea 

raportului anual al entității: pe pagina web a Băncii (https://eximbank.md/ro/dezvaluirea-informatiei-de-

catre-emitentii-de-valori-mobiliare )  şi prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiilor 

conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital. 

 

II. Situațiile financiare semestriala  
  
La situația din 30 Iunie 2020  
   

F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active 

   

Cod 
poziție 

Denumirea indicatorului 
Valoarea 
contabilă 

A B 010 

010 
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la 
vedere 

1 321 389 954 

020 Numerar în casă 321 111 603 

030 Solduri de numerar la bănci centrale 546 047 442 

040 Alte depozite la vedere 454 230 909 

050 Active financiare deținute în vederea tranzacționării  0 

060 Instrumente derivate 0 

070 Instrumente de capitaluri proprii 0 

080 Titluri de datorie 0 

https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/Guvernanta-bancii/Statut-al-BC-EXIMBANK-SA.pdf
https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/Guvernanta-bancii/Statut-al-BC-EXIMBANK-SA.pdf
https://eximbank.md/ro/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare
https://eximbank.md/ro/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare


090 Credite și avansuri 0 

096 
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate 
obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 

0 

097 Instrumente de capitaluri proprii 0 

098 Titluri de datorie 0 

099 Credite și avansuri 0 

100 
Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere 

0 

120 Titluri de datorie 0 

130 Credite și avansuri 0 

141 
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global 

16 250 

142 Instrumente de capitaluri proprii 16 250 

143 Titluri de datorie 0 

144 Credite și avansuri 0 

181 Active financiare la costul amortizat 2 557 391 935 

182 Titluri de datorie 788 578 300 

183 Credite și avansuri 1 474 913 129 

184 
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută 
liber convertibilă 

293 900 506 

240 
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor 

x 

250 
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în 
cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva 
riscului de rată a dobânzii 

x 

260 Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate 0 

270 Imobilizări corporale 266 328 439 

280 Imobilizări corporale 255 311 433 

290 Investiții imobiliare  11 017 006 

300 Imobilizări necorporale 37 171 916 

310 Fond comercial 0 

320 Alte imobilizări necorporale 37 171 916 

330 Creanțe privind impozitele  6 638 237 

340 Creanțe privind impozitul curent 6 638 237 

350 Creanțe privind impozitul amânat  0 

360 Alte active  19 773 598 

370 
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept 
deținute în vederea vânzării 

6 005 452 

380 TOTAL ACTIVE 4 214 715 781 

 

 
F 01.02 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Datorii 

   

Cod 
poziție 

Denumirea indicatorului 
Valoarea 
contabilă 

A B 010 

010 Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 0 

020 Instrumente derivate 0 

030 Poziții scurte  0 

040 Depozite  0 

050 Titluri de datorie emise 0 

060 Alte datorii financiare  0 

070 
Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere 

0 

080 Depozite  0 



090 Titluri de datorie emise 0 

100 Alte datorii financiare  0 

110 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 3 012 528 520 

120 Depozite  2 977 318 641 

130 Titluri de datorie emise 0 

140 Alte datorii financiare  35 209 879 

150 
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor 

x 

160 
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în 
cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva 
riscului de rată a dobânzii 

x 

170 Provizioane 15 407 281 

180 Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare 0 

190 Alte beneficii pe termen lung ale angajaților 0 

200 Restructurare 0 

210 Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele 0 

220 Angajamente și garanții date 6 586 662 

230 Alte provizioane 8 820 619 

240 Datorii privind impozitele  3 444 139 

250 Datorii privind impozitul curent 3 444 139 

260 Datorii privind impozitul amânat 0 

270 Capital social rambursabil la cerere x 

280 Alte datorii  79 562 761 

290 
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept 
deținute în vederea vânzării 

0 

300 TOTAL DATORII 3 110 942 701 

 
F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu 

   

Cod 
poziție 

Denumirea indicatorului Valoarea contabilă 

A B 010 

010 Capital social 1 250 000 000 

020 Capital vărsat 1 250 000 000 

030 Capital subscris nevărsat x 

040 Prime de emisiune 0 

050 Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul 0 

060 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 0 

070 Alte instrumente de capitaluri proprii emise 0 

080 Alte instrumente de capital 0 

090 Alte elemente cumulate ale rezultatului global 17 824 054 

095 Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 17 824 054 

100 Imobilizări corporale 17 824 054 

110 Imobilizări necorporale 0 

120 
Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii 
determinate 

0 

122 
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării 

0 

124 
Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în 
filiale, asocieri în participație și entități asociate 

0 

320 
Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

0 

330 
Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru 
instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global 

0 



340 
Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul 
acoperit împotriva riscurilor] 

x 

350 
Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate 
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul 
de acoperire împotriva riscurilor] 

x 

360 
Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea 
justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de 
credit al datoriilor  

0 

128 Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 0 

130 
Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea 
eficace] 

x 

140 Conversie valutară  x 

150 
Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă 
acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] 

x 

155 
Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 

0 

165 Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate]  x 

170 
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute 
în vederea vânzării 

0 

180 
Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în 
filiale, asocieri în participație și entități asociate 

x 

190 Rezultat reportat -185 082 785 

200 Rezerve din reevaluare 0 

210 Alte rezerve  0 

220 
Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri 
în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în 
echivalență 

x 

230 Altele  0 

240 (-) Acțiuni de trezorerie 0 

250 
Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-
mamă 

21 031 811 

260 (-) Dividende interimare 0 

270 Interese minoritare [interese care nu controlează] x 

280 Alte elemente cumulate ale rezultatului global x 

290 Alte elemente x 

300 TOTAL CAPITALURI PROPRII 1 103 773 080 

310 TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII 4 214 715 781 

   

III. Entitatea de audit:  

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

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

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

al auditorului în Registrul public al auditorilor. 

Auditorul: ÎCS “KPMG Moldova” SRL; adresa: MD-2004, mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 

171/1, et. 8, tel. 022580580, Partener: Tudor Grecu, licenţă seria A MM II, nr. 053557, eliberată la 22 

noiembrie 2004. 

 

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii 

raportului.  

Raportul auditorului conform IFRS, întocmit la data de 23.06.2020, este disponibil pe pagina web a Băncii, 

la următorul link: https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-

informatiei/economico-financiara/2019/decembrie/Eximbank-FS-IFRS-and-Audit-Report-2019.pdf  

 

https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/economico-financiara/2019/decembrie/Eximbank-FS-IFRS-and-Audit-Report-2019.pdf
https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/economico-financiara/2019/decembrie/Eximbank-FS-IFRS-and-Audit-Report-2019.pdf


V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, 

corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 

sbp.3) din Regulament.  

Este publicat pe pagina web a Băncii: 

(https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/economico-

financiara/2019/decembrie/3.-Raportul-Anual-2019_ro.pdf )şi prin intermediul Mecanismului oficial 

de stocare. 

 

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 

sbp.4) din Regulament). 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul Vitalie Bucătaru, Membru al Direcţiei Generale, Prim-Vicedirector General al B.C. 

”EXIMBANK” S.A., prin prezenta, declar pe propria răspundere că situaţiile financiare anuale sunt întocmite 

conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi 

performanţei financiare ale B.C. ”EXIMBANK” S.A., precum şi confirm că, raportul conducerii prezintă corect 

evoluţia şi rezultatele activităţii entităţii  de interes public. 

 

Vitalie Bucătaru, 

Prim-Vicedirector General 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul Sergiu Suveica, Contabil-şef al B.C. ”EXIMBANK” S.A., prin prezenta, declar pe propria 

răspundere că situaţiile financiare anuale sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă 

asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi performanţei financiare ale B.C. ”EXIMBANK” S.A., 

precum şi confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluţia şi rezultatele activităţii entităţii  de interes 

public. 

 

Sergiu Suveica, 

Contabil-şef 

 

 VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se 
întocmește în conformitate cu prevederile pct. 28 și forma prescrisă  în  Formularul nr.3 din Regulament. 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

evenimentului 

Data  

producerii 

evenimentu

lui 

Organul de 

conducere 

autorizat, care 

a luat decizia 

corespunzătoar

e, și data 

adoptării 

deciziei 

Sursele unde s-a 

dezvăluit public 

decizia organului 

de conducere 

autorizat, data 

publicării/ plasării 

informației 

Alte 

modalități de 

informare și 

data 

informării 

acționarilor 

(de 

specificat) 

Informații 

relevante 

aferente 

respectivului 

eveniment  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Informații privind 

înregistrarea de către 

organul înregistrării 

de stat a 

modificărilor la 

statutul emitentului 

de valori mobiliare 

și/sau a statutului în 

redacție nouă 

 04 martie 

2020 

Înregistrat de către 

I.P. "Agenția 

Servicii Publice"  a 

modificării in 

Statutul Băncii 

Comerciale 

"EXIMBANK" 

S.A.. 

Prin intermediul 

Mecanismului oficial 

de stocare a 

informațiilor conform 

prevederilor Legii nr. 

171 din 11.07.2012 

privind piața de 

capital și pe pagina 

web a Băncii 

www.eximbank.com. 

              -  Modificarea la 

Statulul Băncii  a 

fost Aprobat de 

către Consiuliul 

Bancii la data de 

03 februarie 2020 

3. Convocarea adunării 
generale a 

acţionarilor sau, 

01.07.2020 Decizia Unicului 
acționar al Băncii 

Comerciale 

Pagina web a Băncii 
www.eximbank.com,  

Mecanismul oficial de 

  

https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/economico-financiara/2019/decembrie/3.-Raportul-Anual-2019_ro.pdf
https://eximbank.md/storage/Dezvaluirea%20informatiei/Dezvaluirea-informatiei/economico-financiara/2019/decembrie/3.-Raportul-Anual-2019_ro.pdf
http://www.eximbank.com/
http://www.eximbank.com/


după caz,  decizia 

organului competent 

privind refuzul de a 

convoca adunarea 

generală a 

acționarilor   

”EXIMBANK” 

S.A. cu privire la 

convocarea 

Adunării Generale 

Ordinare a 

Acționarilor 

 

stocare a informațiilor 

4. Desfășurarea 

adunării generale a 

acționarilor  și 
deciziile aprobate 

sau, după caz,  

informaţia privind 

adunarea generală a 

acţionarilor care nu 

a avut loc din cauza 

lipsei de cvorum 

10.07.2020 Adunarea Generală 

a Acționarilor, 

01.07.2020  

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

nr., pagina web 
oficială a Băncii 

www.eximbank.com, 

Mecanismul oficial de 

stocare a 

informațiilor,  

- - 

 

VIII. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel puţin 5% din acţiunile 

emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acţiunile  entității de interes public. Nu au 

avut loc. 

 

IX.  Semnarea 

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv şi de către contabilul-şef al entității 

de interes public. 

Notă: În conformitate cu decizia Adunării Generale a Acţionarilor din 20.04.2017, împuternicirile de semnare 

a rapoartelor specializate în calitate de societate pe acţiuni, destinate Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,  

au fost transmise Directorului General sau persoanei care îl substituie în conformitate cu prevederile Statutului.  

 

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport. Lista sucursalelor 

Băncii se anexează. 

_____________________________________________________________ 

Notă* Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a  fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000  și Legea 

nr.133/2011 

 

 

 

Vitalie Bucătaru, 

Prim-Vicedirector General 
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N/o Sucursala Adresa juridică 

1 Sucursala nr.1 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Comrat, str. Pobedî, nr. 53 

2 Sucursala nr.2 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Ungheni, str. Decebal, nr. 16 

3 Sucursala nr.3 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 2 

4 Sucursala nr.4 a B.C. "EXIMBANK" S.A. or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 1, nr. 31 

5 Sucursala nr.5 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 44  

6 Sucursala nr.6 a B.C. "EXIMBANK" S.A.  mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 76 

7 Sucursala nr.7 a B.C. "EXIMBANK" S.A.  mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 27 

8 Sucursala nr.8 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Soroca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20 

9 Sucursala nr.9 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 16 

10 Sucursala nr.11 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 113  

11 Sucursala nr.13 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 11 

12 Sucursala nr.15 a B.C. "EXIMBANK" S.A.  mun. Cahul, str. 31 August 1989, nr. 4/J 

13 Sucursala nr.16 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Hânceşti, str. Mihalcea Hâncu, nr. 149 

14 Sucursala nr.17 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, str. Bulgară, nr. 35 

15 Sucursala nr.18 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Bălţi, str. Dostoevschi, nr.14 

16 Sucursala nr.19 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 6 

17 Sucursala nr.20 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 171/1 

18 Sucursala nr.21 a B.C. "EXIMBANK" S.A. or. Taraclia, str. Lenin, nr. 111/a 

19 Sucursala nr.22 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 168 

20 Sucursala nr.23 a B.C. "EXIMBANK" S.A. mun. Chişinău, str. Socoleni, nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista sucursalelor B.C. ”EXIMBANK” S.A. la situaţia din 30.06.2020 
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