Spre atenția investitorilor potențiali!

AVIZUL
privind iniţierea Ofertei Publice primare de obligaţiuni municipale
emise de către Primăria mun. Ceadîr-Lunga
Denumirea completă a Administraţiei Publice Locale (Emitentului): PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CEADÎR-LUNGA;
Data şi numărul înregistrării de stat a Emitentului (IDNO): 1007601004434;
Adresa juridică a Emitentului: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, nr. 91;
Executorul (ordonatorul principal) de buget al Emitentului: Primăria mun. Ceadîr-Lunga;
Datele de contact ale Emitentului: tel.: 029122-9-63 email primaria.ceadirlunga@gagauzia.md;
Data înregistrării prospectului ofertei publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare: 30 iulie 2021;
Data publicării anunţului despre Oferta Publică în ediţia periodică Capital-Market, precum şi pe pagina web a Primăriei
www.ceadir-lunga.md şi pagina web a Intermediarului www.victoriabank.md: 04 august 2021;
Data începerii subscrierii la obligaţiuni: 05 august 2021;
Data închiderii subscrierii la obligaţiuni: 03 septembrie 2021 (inclusiv), cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei Publice.
Termenii și condițiile Ofertei Publice, indicate în Prospect:
Descrierea

Caracteristicile obligaţiunilor emise

Obligaţiuni municipale, emise în formă
nematerializată prin înscriere în cont,
neconvertibile, garantate prin veniturile
unității administrativ-teritoriale
Obligaţiuni de clasa I
Clasa valorilor mobiliare
ISIN
MD2004000035
Termenul de emitere/ circulație a valorilor mobiliare
3 ani
Valoarea nominală totală maximă a emisiunii
3,000,000 lei
Valoarea nominală a unei obligațiuni
1,000 lei
Numărul total de obligaţiuni maxim emise
3,000 unităţi
Preț de subscriere a unei obligațiuni
1,000 lei
Tipul ratei dobânzii aplicate
Rata dobânzii fixă
Periodicitatea achitării dobânzii
trimestrial
Rata dobânzii, %
6.60% anual
Volumul minim/maxim de subscriere
3,000,000 lei
Datele de identificare a Societăţii de Investiţii care va intermedia oferta publică:
Societatea de investiţii B.C. “Victoriabank” S.A., IDNO 100260000001338
Adresa: str. 31 August 1989, nr. 141, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova
Telefoane de contact: (022) 53-63-50; (022) 53-63-51; (022) 53-63-53, valori.mobiliare@vb.md
Tipul de distribuire utilizat: obligațiunile vor fi alocate în ordinea înregistrării Cererilor de subscriere la obligaţiuni la
Intermediarul B.C. “Victoriabank” S.A., utilizând metoda de alocare "primul venit, primul servit", ținând cont de data,
ora și minutul de înregistrare a Cererii de subscriere.
Subscriere minima: Fiecare Investitor trebuie să subscrie în mod valabil cel puţin 5 obligatiuni, însemnând o sumă de
5,000 lei.
Date despre locul și modul de subscriere la obligațiuni:
Depunerea Cererii de subscriere şi semnarea Contractului privind subscrierea la obligaţiuni va avea loc la Sediul Central al
Intermediarului B.C. “Victoriabank” S.A. (str. 31 August 1989, nr. 141, MD-2004, mun. Chișinău) sau în cadrul Sucursalei
Nr. 32 Ceadîr Lunga “Victoriabank” S.A. (str. Lenin, nr.54 A, MD 6100, mun. Ceadîr Lunga). Subsrierea la obligațiuni va fi
validată ca urmare a asigurării sumei necesare subscrierii în contul special IBAN deschis Emitentului de către intermediar
pentru acumularea mijloacelor bănești de la investitori în cadrul Ofertei Publice de obligațiuni. Mijloacele bănești necesare
pentru procurarea obligațiunilor se asigură pe contul special de plată în termenul maximal de 3 zile lucrătoare din momentul
depunerii Cererii de subscriere la Intermediar, dar nu mai târziu de ultima zi de derulare a ofertei.
După aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni de către Emitent şi CNPF, Avizul privind
rezultatele emisiunii de obligațiuni, plasate prin Oferta Publică, va fi disponibil pe pagina web a emitentului www.ceadirlunga.md, pagina web a Intermediarului www.victoriabank.md și publicat în ediția periodică Capital-Market. În Aviz vor fi
Tipul valorilor mobiliare (obligaţiunilor)

publicate şi data de emitere a obligaţiunilor (maxim a 5-a zi lucrătoare după înregistrarea în registrul emitenților de valori
mobiliare a rezultatelor emisiunii de obligațiuni şi înregistrarea subscriitorilor în registrul deținătorilor de obligațiuni), datele de
achitare a dobânzilor şi data scadenţei.
Date despre locul şi perioada de timp în care investitorii pot lua cunoştinţă cu conţinutul Prospectului Ofertei publice:
- La sediul Primăriei mun. Ceadîr-Lunga, pe adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str.
Lenin, nr. 91, în timpul programului de lucru din zilele lucrătoare, și pe pagina web al Emitentului: www.ceadirlunga.md.
- La sediile Intermediarului BC “Victoriabank” S.A., pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 141, MD-2004, mun. Chișinău,
Republica Moldova sau adresa: str. Lenin, nr.54 A, MD 6100, mun.Ceadîr Lunga, Sucursala nr.32 Ceadîr Lunga,
Republica Moldova, în timpul programului de lucru din zilele lucrătoare, și pe pagina web al B.C.“Victoriabank” S.A.
www.victoriabank.md
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B.C.“Victoriabank” S.A.

