Clasificare VB: Public

Anexa nr.2
la Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Informații de ordin
continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art. 123 din Legea nr.171/2012,
Secțiunea 5 din Capitolul II, pct. 28-33 din Capitolul III al Regulamentului)
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
1. Denumirea comletă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare B.C ”Victoriabank” S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 Instituție financiară,
 emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail MD-2004, mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr.141,
tel.: 022 57-61-00, fax: 022 23-30-89, www.victoriabank.md, office@vb.md
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor
și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau
se dezvăluie public informația corespunzătoare – Capital Market și pe pagina Mecanismului oficial de
stocare a informației https://emitent-msi.market.md/ro/documents/#1
II. Evenimente care influențează activitatea emitentului
5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct. 28 subpct. 5) din Regulament:
Persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor: din inițiativa Consiliului de
Administrație al Băncii.
Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a
acționarilor: Hotărârea Consiliului de Administrație, aprobată la ședința din 24 Februarie 2022 (PV nr.
132), cu participarea tuturor Membrilor Consiliului
-

Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor

La data de 28 Aprilie 2022, ora 16:00, se convoacă Adunarea Generală Anuală a acționarilor B.C
”Victoriabank” S.A., ținută prin corespondență.
Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea buletinelor de vot și efectuarea totalurilor)- sediul
central al B.C ”Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C ”Victoriabank” S.A., precum și toate
informațiile suplimentare aferente petrecerii Adunării, va fi adusă la cunoștința acționarilor băncii în
ordinea stabilită de legislația în vigoare și statutul Băncii.
III. Semnături
Sorin ȘERBAN
Vicepreședinte al Comitetului de Direcție
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