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I. DISPOZI II GENERALE 

1.1. Societatea pe ac iuni „Ap -Canal Chi in u” (în continuare 
SOCIETATE) este fondat  în conformitate cu Legea cu privire la privatizare nr. 
627-XII din 04.07.1991 (abrogat  din 29.06.2007 prin Legea privind administrarea i 
deetatizarea propriet ii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007), Legea privind 
societ ile pe ac iuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legea cu privire la Programul de 
privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997, cu alte acte 
normative, precum i în baza Declara iei de constituire (contractul de societate) din 
27.08.1997. 

1.2. SOCIETATEA este înfiin at i înregistrat  la Camera Înregistr rii de Stat 
la 17.09.1997, cu num rul de înregistrare 103089934, prin reorganizarea 
întreprinderii de stat Regia Ap -Canal, înregistrat  prin decizia Camerei Înregistr rii 
de Stat pe lîng  Ministerul Justi iei la 18.03.1993, adeverin a de înregistrare nr. 
10302412, fiind succesoarea în drepturile i obliga iunile patrimoniale ale ultimei. 
Certificatul de înregistrare al SOCIET II a fost reînnoit la 06.01.2005, urmare a 
atribuirii num rului de identificare de stat (IDNO) i, concomitent, a noului cod 
fiscal, 1002600015876. 

1.3. Societatea pe ac iuni „Ap -Canal Chi in u” este o societate comercial  al 
rei capital social este în întregime divizat în ac iuni i ale c rei obliga iuni sînt 

garantate cu patrimoniul s u. 

1.4. SOCIETATEA este persoan  juridic i î i desf oar  activitatea în 
conformitate cu legisla ia în vigoare i prezentul Statut. 

1.5. SOCIETATEA dispune de independen  economic , financiar i 
organiza ional , de balan  autonom , conturi în b nci, sigiliu, tampile cu antet i 
blanchete cu denumirea sa, marc  comercial  (marc  de servire). 

II. DENUMIREA I SEDIUL 

2.1. Denumirea complet  a SOCIET II este Societatea pe Ac iuni „Ap -
Canal Chi in u”, iar cea prescurtat  – „Ap -Canal Chi in u” S.A. 

2.2. Sediul SOCIET II este MD-2005, Republica Moldova, or. Chi in u, str. 
Albi oara, 38. 

III. SCOPUL ÎNFIIN RII I GENURILE DE ACTIVITATE 

3.1. SOCIETATEA se formeaz  cu scopul de a ob ine beneficiu permanent 
prin realizarea urm toarelor genuri de activit i: 

a) captarea, tratarea i distribuirea apei; 
b) colectarea i epurarea apelor uzate; 
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c) executarea lucr rilor i exploatarea construc iilor hidrotehnice; 
d) asanarea terenurilor, îndep rtarea gunoaielor, salubrizare i activit i 

similare; 
e) activit i de testare i analize tehnice; 
f) executarea lucr rilor de proiectare i topografico-geodezice. 

3.2. SOCIETATEA va practica, cu scopul de a ob ine beneficiu permanent, 
activit ile de producere i livrare centralizat  a energiei termice, doar în perioada 
de inerii capacit ilor de produc ie corespunz toare, transmise cu drept de proprietate 
i/sau folosin  de c tre autorit ile publice centrale sau locale. 

3.3. În scopul asigur rii cu surse autonome de energie electric i termic , 
SOCIETATEA realizeaz  activit ile de producere a energiei electrice i termice, 
precum i alte tipuri de activit i, scopul desf ur rii c rora este asigurarea cu resurse 
i bunuri materiale proprii. 

3.4. SOCIETATEA va practica genurile de activitate pentru care este necesar  
licen a sau autorizarea de stat, doar dup  ob inerea acestora. 

IV. STATUTUL DE DREPT AL SOCIET II 

4.1. SOCIETATEA poart  r spundere pentru obliga iunile asumate cu întregul 
patrimoniu care îi apar ine cu drept de proprietate i nu poart  r spundere pentru 
angajamentele ac ionarilor. 

4.2. SOCIETATEA are dreptul: 
a) s  efectueze în numele s u tranzac ii pe pie ele intern i extern , s  

procure i s  înstr ineze patrimoniul s u în modul stabilit, inclusiv drepturile de 
proprietate industrial  sau alte drepturi ce au valoare estimativ ; 

b) s i asume obliga iuni i s  figureze în instan ele judec tore ti în calitate 
de reclamant sau reclamat; 

c) s  înfiin eze întreprinderi afiliate i societ i dependente, filiale i 
reprezentan e în Republica Moldova i în str in tate; 

d) s  participe, folosind propriul patrimoniu, în activitatea altor agen i 
economici, inclusiv str ini i a asocia iilor acestora; 

e) s  gajeze propriul patrimoniu i s  acorde garan ii i cau iuni, cu excep ia 
cazurilor de acordare a acestora în vederea achizi ion rii valorilor mobiliare proprii; 

f) s  foloseasc  în activitatea sa diverse categorii de resurse, inclusiv naturale, 
în modul stabilit de lege; 

g) s  desf oare orice gen de activitate neinterzis de lege, cu condi ia c  
acestea nu vor substitui genurile principale de activit i, în scopul desf ur rii c rora 
a fost format  SOCIETATEA; 

h) s  deschid  conturi bancare pentru p strarea mijloacelor b ne ti, inclusiv în 
valut  str in , pentru realizarea opera iunilor de decontare, creditare i de cas ; 

i) s  desf oare activit i economice externe i opera iuni valutare în modul 
stabilit de lege. 
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j) s  stabileasc  de sine st tor pre urile i tarifele pentru bunurile materiale 
sau nemateriale furnizate sau serviciile prestate, dac  legisla ia în vigoare nu prevede 
altceva; 

k) s  angajeze i s  concedieze lucr tori i s  pl teasc  salarii i alte tipuri de 
recompense, în conformitate cu legisla ia în vigoare; 

l) s  adopte regulamente interne întru asigurarea unei activit i eficiente i în 
limite legale. 

4.3. Filialele i reprezentan ele SOCIET II nu sînt persoane juridice i 
activeaz  în numele SOCIET II, în baza regulamentelor aprobate. 

4.4. Rela iile de munc  sînt reglementate în cadrul SOCIET II prin 
contractul colectiv de munc i contractele individuale de munc , cu termen i f  
termen. 

4.5. Organele de conducere ale SOCIET II aprob  Regulamentul cu privire 
la sistemul i procedura de remunerare a muncii angaja ilor S.A. „Ap -Canal 
Chi in u”. 

4.6. Asigurarea i protec ia social  a angaja ilor SOCIET II se efectueaz  
potrivit legisla iei în vigoare. SOCIETATEA stabile te, din sursele proprii, supliment 
la pensia de vîrst  persoanelor, c rora, în conformitate cu Regulamentul cu privire la 
confirmarea titlului de veteran i veteran de onoare al S.A. „Ap -Canal Chi in u”, 
le-a fost conferit titlul de „Veteran de Onoare al întreprinderii”. 

V. CAPITALUL SOCIAL 

5.1. Capitalul social al SOCIET II determin  valoarea minim  a activelor 
nete ale SOCIET II, care asigur  interesele patrimoniale ale creditorilor i 
ac ionarilor. 

5.2. Capitalul social al SOCIET II se constituie din valoarea aporturilor 
primite în contul achit rii ac iunilor, este egal cu suma valorii nominale (fixate) a 
ac iunilor plasate i constituie 586 915 200 (cinci sute optzeci i ase milioane nou  
sute cincisprezece mii dou  sute) lei, divizat în 5 869 152 (cinci milioane opt sute 
aizeci i nou  mii una sut  cincizeci i dou ) ac iuni ordinare, nominative, clasa I, 

fiecare cu valoarea nominal  de 100 (una sut ) lei, cu drept de vot, drept de a primi 
dividende nematerializate i o parte din avere la lichidarea SOCIET II. 

[pct. 5.2 modificat prin Decizia CÎS din 19.12.2011, în temeiul hot rârii 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 18.11.2011 (proces-verbal nr. 22)] 

[pct. 5.2 modificat prin Decizia CÎS din 23.02.2010, în temeiul hot rârii 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 10.02.2009 (proces-verbal nr. 15)] 

5.3. Modificarea m rimii capitalului social al SOCIET II se va efectua 
potrivit hot rîrii Adun rii generale a ac ionarilor, în conformitate cu legisla ia în 
vigoare i prezentul Statut. 
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5.4. Modificarea capitalului social în condi iile legisla iei în vigoare se va 
considera efectuat  din momentul înregistr rii la Camera de Înregistrare de Stat a 
modific rilor operate în Statutul SOCIET II. 

5.5. Capitalul social al SOCIET II poate fi modificat prin emiterea 
suplimentar  de ac iuni, majorarea sau reducerea valorii nominale a ac iunilor, 

scump rarea propriilor ac iuni, cu anularea lor ulterioar , opera iunile respective 
urmînd s  fie înregistrate, în mod obligatoriu, la Comisia Na ional  a Pie ei 
Financiare. 

5.6. În perioada de activitate a SOCIET II, a reorganiz rii ori lichid rii ei, 
ac ionarii nu sînt în drept s  cear  restituirea aporturilor depuse de c tre ei în capitalul 
social pentru achitarea ac iunilor, cu excep ia cazurilor prev zute de lege. 

VI. CAPITALUL DE REZERV  

6.1. SOCIETATEA formeaz  pe parcursul activit ii un capital de rezerv , a 
rui m rime nu va constitui mai pu in de 15% din capitalul social. 

6.2. Capitalul de rezerv  se formeaz  din defalc ri anuale din profitul net, pîn  
la atingerea m rimii prev zute în pct. 6.1. Volumul anual al defalc rilor se stabile te 
de Adunarea general  a ac ionarilor i va constitui nu mai pu in de 5% din profitul net 
al SOCIET II. 

6.3. Capitalul de rezerv  se plaseaz  în active cu lichiditate înalt , care ar 
asigura posibilitatea folosirii lui la orice moment. 

6.4. Capitalul de rezerv  se folose te numai pentru acoperirea pierderilor 
SOCIET II i/sau pentru achitarea dobînzilor sau altor profituri aferente 
obliga iunilor plasate, în cazul insuficien ei profitului SOCIET II. 

VII. PATRIMONIUL SOCIET II 

7.1. Patrimoniul Societ ii se constituie ca rezultat al plas rii ac iunilor i al 
activit ii economico-financiare a Societ ii. Patrimoniul Societ ii include mijloace 
fixe i circulante, alte active, care apar in cu drept de proprietate, valoarea c rora este 
elucidat  în bilan . 

[pct. 7.1 modificat prin Decizia CÎS din 30.10.2012, în temeiul hot rârii 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 02.05.2012 (proces-verbal nr. 24)] 

7.2. SOCIETATEA se prezint  ca proprietar: 
a) al patrimoniului achizi ionat din contul mijloacelor proprii; 
b) al m rfurilor produse în rezultatul activit ii economice; 
c) al venitului ob inut; 
d) al patrimoniului, format din contul realiz rii ac iunilor; 
e) al altei averi, ob inute în baza drepturilor neinterzise de legisla ia 

Republicii Moldova. 
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7.3 SOCIET II îi apar in drepturile de proprietate, de folosin i 
administrare a patrimoniului s u. Aceasta este în drept s  efectueze diverse ac iuni 
vizînd proprietatea sa, care nu contravin legisla iei Republicii Moldova. 

VIII. AC IUNILE 

8.1. SOCIETATEA de ine ac iuni plasate în num r de 5 869 152 (cinci 
milioane opt sute aizeci i nou  mii una sut  cincizeci i dou ), clasa I, cu drept de 
vot, drept de a primi dividende nematerializate i o parte de avere la lichidarea 
SOCIET II. 

[pct. 8.1 modificat prin Decizia CÎS din 30.10.2012, în temeiul hot rârii 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 02.05.2012 (proces-verbal nr. 24)] 

8.2. Ac iunile SOCIET II pot circula pe pia a secundar  a hîrtiilor de 
valoare. 

8.3. SOCIETATEA nu este în drept s  emit  ac iuni în scopul acoperirii 
pierderilor rezultate din activitatea economico-financiar  proprie. 

8.4. SOCIETATEA asigur inerea Registrului ac ionarilor, în conformitate cu 
legisla ia în vigoare, pîn  la radierea acestora din Registrul de stat al valorilor 
mobiliare. 

8.5. Persoana care va ine Registrul ac ionarilor SOCIET II va prezenta 
ac ionarului, la solicitare, extrasele respective, în modul stabilit de legisla ie. 

8.6. Plasarea ac iunilor emisiei suplimentare se efectueaz  în modul stabilit de 
legisla ie i de hot rîrea Adun rii generale a ac ionarilor privind emiterea 
suplimentar  de ac iuni. 

8.7. Aporturile la capitalul social pot fi: 
a) mijloace b ne ti; 
b) valorile mobiliare achitate integral; 
c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi 

evaluate în bani; 
d) obliga iunile (datoriile) SOCIET II fa  de creditori. 

8.8. Valoarea depunerilor neb ne ti este evaluat  reie ind din pre urile 
existente în localitatea i la momentul (ziua, data) transmiterii, ori în baza 
concluziilor exper ilor independen i. Valoarea depunerilor, transmise SOCIET II în 
folosin  sub form  de avere, se determin  reie ind din valoarea chiriei pentru 
folosirea acestui patrimoniu, evaluat  pentru întreg termenul de activitate a 
SOCIET II, ori pentru termenul concordat cu ac ionarii în momentul transmiterii. 

8.9 Valoarea depunerilor neb ne ti este supus  perfect rii documentare i este 
aprobat  de Consiliul SOCIET II. 
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8.10. SOCIETATEA lanseaz  în circula ie valori mobiliare numai dup  
înregistrarea lor la Comisia Na ional  a Pie ei Financiare. 

8.11. Achizi ionarea i circula ia ac iunilor nominative se înregistreaz  în 
Registrul de in torilor valorilor mobiliare ale SOCIET II, care este inut de un 
registrator independent. Persoana, care achizi ioneaz  o ac iune nominativ , va 
beneficia de drepturile ac ionarului doar dup  înregistrarea opera iunii în Registrul 
ac ionarilor. 

8.12. De in torul de ac iuni nominative are dreptul de a le înstr ina (transmite) 
unei altei persoane fizice sau juridice, f  acordul SOCIET II. În cazul dat, 
registratorul independent este obligat s  reînregistreze ac iunea nominativ  pe numele 
persoanei (firmei) indicate de de in torul ac iunii care o înstr ineaz i s  fixeze 
schimbarea posesorului în ordinea cuvenit  în Registrul de in torilor valorilor 
mobiliare. Registratorul independent are dreptul de a refuza reînregistrarea ac iunii 
nominative în cazul, în care acest fapt contravine legisla iei. Cedarea dreptului de 
proprietate asupra ac iunii nominative este înf ptuit  prin intermediul înscrierii în 
folosul noului de in tor, transmiterea ac iunii i înregistrarea în Registrul ac ionarilor. 

8.13. În cazul suspend rii activit ii ac ionarului, persoan  juridic , sau 
decesului ac ionarului, persoan  fizic , ac iunile se transmit succesorului legal sau 
mo tenitorului. 

8.14. Prejudiciul cauzat de pierderea neinten ionat  sau deteriorarea averii 
transmise în folosin  SOCIET II de c tre ac ionar, se consider  pagub  a 
ac ionarului respectiv. 

8.15. Patrimoniul, transmis SOCIET II în folosin  în contul pl ii pentru 
ac iuni, nu poate fi retras de c tre ac ionar în cazul schimb rii proprietarului 
patrimoniului transmis. 

8.16. SOCIETATEA are dreptul s  înmîneze ac ionarilor certificate de ac iuni 
i nu ac iunile nemijlocit, care constituie adeverin e nominative ce atest  dreptul de 

proprietate asupra unui anumit num r de ac iuni. Certificatul nu este o valoare 
mobiliar , este confec ionat în mod tipografic i con ine rechizitele determinate de 
legisla ie. 

IX. ORGANELE DE CONDUCERE I CONTROL 

9.1. Organele de conducere ale SOCIET II sînt: 
a) Adunarea general  a ac ionarilor; 
b) Consiliul SOCIET II; 
c) organele executive: organul executiv colegial, Comitetul de conducere, i 

organul executiv unipersonal, directorul general; 
d) Comisia de cenzori (cenzorul). 

9.2. Organul suprem de conducere este Adunarea general  a ac ionarilor, care 
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are dreptul s  decid  asupra oric ror chestiuni, în limitele stabilite de lege i prezentul 
Statut. 

9.3. Consiliul SOCIET II este organul colectiv de conducere, ales, care 
reprezint  interesele ac ionarilor în perioada dintre adun rile generale i care, în 
limitele atribu iilor sale, exercit  conducerea general i controlul asupra activit ii 
SOCIET II. Competen ele, componen a numeric , modul de înfiin are i de 
desf urare a activit ii Consiliului SOCIET II sînt cele stabilite de legisla ia în 
vigoare, prezentul Statut i Regulamentul Consiliului SOCIET II, care se aprob  
de Adunarea general  a ac ionarilor. Consiliul SOCIET II este subordonat 
Adun rii generale a ac ionarilor. 

9.4. Organele executive, Comitetul de conducere i directorul general, 
ac ioneaz  în numele SOCIET II în vederea gestion rii curente de producere i 
investi ionale a SOCIET II, în conformitate cu legisla ia în vigoare, Statutul 
SOCIET II, hot rîrile adun rilor generale ale ac ionarilor, Consiliului 
SOCIET II i cu Regulamentul cu privire la activitatea organelor executive ale 
S.A. „Ap -Canal Chi in u”. 

9.5. Comisia de cenzori exercit  controlul activit ii economico-financiare a 
SOCIET II i a organului executiv i se subordoneaz  numai Adun rii  generale a 
ac ionarilor. Competen ele Comisiei de cenzori, componen a ei numeric i modul de 
înfiin are i de func ionare se stabilesc potrivit legisla iei, prezentului Statut i 
Regulamentului cu privire la Comisia de cenzori, care se aprob  de c tre Adunarea 
general  a ac ionarilor. 

X. ADUNAREA GENERAL  A AC IONARILOR 

10.1. Adunarea general  a ac ionarilor este organul suprem de conducere al 
SOCIET II, edin ele c reia se in cel pu in o dat  pe an. Adunarea general  a 
ac ionarilor poate fi ordinar  (inclusiv anual ) sau extraordinar . 

10.2. Adunarea general  ordinar  anual  este convocat  de organul executiv, în 
temeiul deciziei Consiliului SOCIET II, nu mai devreme de o lun i nu mai tîrziu 
de 2 luni din data primirii de c tre organul financiar a d rii de seam  anuale a 
SOCIET II. Dac  în termenul indicat Consiliul SOCIET II nu a asigurat 
în tiin area ac ionarilor despre convocarea Adun rii generale anuale i inerea ei, 
adunarea se va convoca la decizia organului executiv colegial, luat : 

a) din ini iativ  proprie, sau, 
b) la cererea Comisiei de cenzori, sau, 
c) la cererea oric rui ac ionar, sau, 
d) în temeiul hot rîrii instan ei judec tore ti. 

10.3. Adunarea general  extraordinar  a ac ionarilor este convocat  de c tre 
organul executiv, în temeiul deciziei Consiliului SOCIET II: 

a) din ini iativ  Consiliului SOCIET II, sau, 



Statutul S.A. „Ap -Canal Chi in u” redac ia din 18.01.2008,  
cu modific rile pân  la 30.10.2012 

9 

b) la cererea Comisiei de cenzori, sau, 
c) la cererea ac ionarilor, care posed  cel pu in 25% din ac iunile cu drept de 

vot ale SOCIET II la ziua prezent rii cererii, sau, 
d) în temeiul prescrip iei instan ei judec tore ti. 

10.4. Informa ia despre convocarea Adun rii generale a ac ionarilor va fi 
expediat  fiec rui ac ionar, reprezentantului legal al s u sau de in torului nominal de 
ac iuni sub form  de aviz, pe adresa indicat  în lista ac ionarilor care au dreptul s  
participe la Adunarea general  sau va fi publicat  de dou  ori, cu un interval de 10 
zile, în ziarul editat sau autorizat de c tre Comisia Na ional  Pie ei Financiare, nu mai 
tîrziu de 30 de zile pîn  la data desf ur rii adun rii. 

10.5. Bilan ul anual contabil al SOCIET II, darea de seam  anual  a 
Consiliului  SOCIET II,  precum  i  darea  de  seam  anual  a  Comisiei  de  cenzori  
trebuie s  fie preg tite cel tîrziu cu 10 zile pîn  la data inerii adun rii generale, s  se 
afle la SOCIETATE i s  fie prezentate ac ionarilor pentru a lua cuno tin  cu ele. 

10.6. Adunarea general  a ac ionarilor are urm toarele atribu ii exclusive: 
a) aprob  Statutul SOCIET II în redac ie nou  sau modific rile i 

complet rile operate în Statut, inclusiv cele ce in de schimbarea claselor i num rului 
de ac iuni, de convertirea, consolidarea sau frac ionarea ac iunilor SOCIET II, cu 
excep ia modific rilor i complet rilor prev zute în art. 65 alin. (2) lit. g) din Legea 
privind societ ile pe ac iuni; 

b) hot te cu privire la modificarea capitalului social; 
c) aprob  Regulamentul Consiliului SOCIET II, alege membrii lui i 

hot te suspendarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, stabile te 
cuantumul retribu iei muncii, remunera iilor anuale i compensa iilor acordate, 
precum i hot te cu privire la tragerea la r spundere sau eliberarea de r spundere a 
membrilor Consiliului SOCIET II; 

d) aprob  Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei i hot te 
suspendarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, stabile te cuantumul 
retribu iei muncii i compensa iilor acordate acestora, precum i hot te cu privire 
la tragerea la r spundere sau eliberarea de r spundere a membrilor Comisiei de 
cenzori; 

e) aprob  Regulamentul cu privire la activitatea organelor executive ale S.A. 
„Ap -Canal Chi in u”, nume te conduc torul întreprinderii i membrii organului 
executiv colegial, hot te suspendarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, 
stabile te cuantumul retribu iei muncii, tragerea la r spundere sau eliberarea de 

spundere a acestora; 
f) confirm  organiza ia de audit i stabile te cuantumul retribu iei serviciilor 

ei; 
g) hot te cu privire la încheierea tranzac iilor de propor ii prev zute în art. 

83. alin. (2) din Legea privind societ ile pe ac iuni; 
h) hot te cu privire la emisia obliga iunilor convertibile; 
i) examineaz  darea de seam  financiar  anual  a SOCIET II, aprob  d rile 

de seam  anuale ale Consiliului SOCIET II i Comisiei de cenzori; 
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j) aprob  normativele de repartizare a profitului SOCIET II; 
k) hot te cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata 

dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor SOCIET II; 
l) hot te cu privire la, reorganizarea sau dizolvarea SOCIET II; 
m) aprob  actul de predare-primire a bilan ului de divizare, bilan ul consolidat 

sau bilan ul de lichidare al SOCIET II; 
n) aprob  direc iile prioritare ale activit ii SOCIET II; 

10.7. Hot rîrile Adun rii generale a ac ionarilor asupra chestiunilor care in de 
competen a sa exclusiv  se iau cu cel pu in trei p trimi din voturile reprezentate la 
adunare. 

10.8. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea general  a ac ionarilor, care este 
inut  cu prezen a ac ionarilor, prin coresponden  sau în form  mixt , ac ionarii 

SOCIET II, reprezentan ii lor sau de in torii nominativi ai ac iunilor sînt obliga i 
 se înregistreze, cu depunerea semn turii, la comisia de înregistrare. 

Lista respectiv  se semneaz  de c tre membrii comisiei de înregistrare, se 
autentificat  de c tre membrii Comisiei de cenzori i se transmite comisiei de calcul. 

10.9. Adunarea general  are cvorum, în cazul în care sînt prezen i ac ionarii, 
care de in nu mai pu in de 3/4 din voturi, determinate din toate ac iunile cu drept de 
vot. 

În cazul în care cvorumul necesar nu este ob inut pe parcursul unei ore, se 
convoac  Adunarea general  repetat , care este împuternicit  s  adopte hot rîri 
indiferent de num rul de voturi prezente. 

10.10. Adunarea general  are dreptul s  adopte doar decizii ce in de 
chestiunile incluse în ordinea de zi. Problema de tragere la r spundere a persoanelor 
oficiale din cadrul SOCIET II poate fi luat  în dezbatere la Adunarea general , 
dac  completarea men ionat  a fost adoptat  cu majoritatea voturilor reprezentate la 
Adunarea general . 

10.11. De in torii de ac iuni cu drept de vot, reprezenta i la adunarea general , 
voteaz  dup  principiul: o ac iune ordinar  pl tit  – un vot. 

10.12. Adunarea general  are dreptul s i întrerup  lucrul. Adunarea 
rechemat  are dreptul s  examineze numai chestiunile incluse pe ordinea de zi ini ial. 

10.13. Ordinea de inere a Adun rii generale extraordinare a ac ionarilor este 
reflectat  în Legea privind societ ile pe ac iuni. 

XI. CONSILIUL SOCIET II 

11.1. Adunarea general  alege membrii Consiliului SOCIET II în num r de 
9 (nou ) persoane, pe un termen de un an. Membrii Consiliului pot fi reale i un 
num r nelimitat de ori. 

[pct. 11.1 modificat prin Decizia CÎS din 08.06.2010, în temeiul hot rârii 
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Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 04.05.2010 (proces-verbal nr. 17)] 

11.2. Adunarea general  a ac ionarilor poate alege membri de rezerv  ai 
Consiliului SOCIET II, pentru completarea componen ei de baz  a acestuia, în 
cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea 
Consiliului SOCIET II. Subrogarea membrilor retra i ai Consiliului SOCIET II 
se efectueaz  de c tre îns i Consiliul SOCIET II. 

11.3. Consiliul reprezint  interesele ac ionarilor în perioadele dintre adun rile 
generale i, în limita competen ei sale, exercit  conducerea general i controlul 
asupra activit ii SOCIET II. 

11.4. Consiliul este subordonat Adun rii generale a ac ionarilor, î i organizeaz  
activitatea independent i î i convoac edin ele nu mai rar de o dat  într-o jum tate 
de an. 

11.5. Membrii Consiliului pot fi numai persoane fizice cu capacitate în 
exerci iu, din rîndul ac ionarilor sau al altor persoane, cu excep ia persoanelor 
men ionate în art. 66 alin. (6) din Legea privind societ ile pe ac iuni, îns  ac ionarii 
SOCIET II i reprezentan ii lor trebuie s  constituie majoritatea. Salaria ii 
SOCIET II, cu excep ia conduc torului SOCIET II, pot fi ale i în Consiliul 
SOCIET II, dar nu pot constitui majoritatea. 

11.6. Regulamentul Consiliului SOCIET II, alegerea membrilor sau 
suspendarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului 
SOCIET II, cuantumul retribu iei muncii, remunera iilor anuale i compensa iilor 
acordate acestora, precum i hot rîrea privind tragerea la r spundere sau eliberarea de 

spundere a membrilor Consiliului sînt aprobate de Adunarea general  a ac ionarilor. 

11.7. Consiliul are urm toarele atribu ii exclusive: 
a) decide modul de în tiin are a ac ionarilor despre inerea Adun rii generale, 

precum i modul în care materialele ce in de chestiunile incluse pe ordinea de zi a 
Adun rii generale sînt remise ac ionarilor pentru luare de cuno tin ; 

b) decide modul de asigurare a accesului ac ionarilor la documentele 
SOCIET II, prev zute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societ ile pe ac iuni; 

c) aprob  d rile de seam  trimestriale ale organelor executive ale 
SOCIET II; 

d) hot te privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor i 
reprezentan elor, privind numirea i eliberarea din func ie a conduc torilor lor, 
precum i modific rile i complet rile operate în Statut în leg tur  cu aceasta; 

e) decide cu privire la convocarea Adun rii generale a ac ionarilor; 
f) aprob  valoarea de pia  a bunurilor, care constituie obiectul unei tranzac ii 

de propor ii; 
g) decide cu privire la încheierea tranzac iilor de propor ii, prev zute la art. 83 

alin. (1) din Legea privind societ ile pe ac iuni; 
h) confirm  registratorul SOCIET II i stabile te cuantumul retribu iei 
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serviciilor lui; 
i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, 

folosirea capitalului de rezerv i a celui suplimentar, precum i a mijloacelor 
fondurilor speciale ale SOCIET II; 

j) decide cu privire la plata dividendelor intermediare i înainteaz  propuneri 
spre examinare în cadrul adun rilor generale ale ac ionarilor cu privire la plata 
dividendelor anuale; 

k) aprob  fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului 
SOCIET II; 

l) decide cu privire la aderarea SOCIET II la diferite holdinguri, asocia ii i 
alte uniuni; 

m) aprob  planurile anuale i de perspectiv  în activitatea SOCIET II; 
n) aprob  structura organizatoric  a SOCIET II; 
o) decide cu privire la cump rarea de c tre SOCIETATE a ac iunilor proprii 

plasate, în urm toarele scopuri: prevenirea sc derii cursului ac iunilor SOCIET II, 
vînzarea acestora lucr torilor SOCIET II, convertirea acestor ac iuni în alte tipuri 
de valori mobiliare ale SOCIET II, plata dividendelor, precum i în alte scopuri, 
prev zute de Statutul SOCIET II i care nu in de mic orarea capitalului social; 

p) hot te fondarea întreprinderilor mixte afiliate i independente, 
procurarea i realizarea ac iunilor (cotelor-p i) i a altor valori mobiliare ale altor 
întreprinderi; 

q) hot te cu privire la acordarea de garan ii în folosul persoanelor ter e, la 
fel i despre transmiterea patrimoniului în gaj; 

r) decide privind încheierea tranzac iilor în care este prezent conflictul de 
interese; 

s) aprob  principalele direc ii i prevederi ale contractelor privind activitatea 
în comun cu al i agen i economici; 

t) nume te reprezentan ii SOCIET II la adun rile ac ionarilor (asocia ilor) 
i în organele de administrare ale întreprinderilor, ac iunile (cotele-p i) c rora 

apar in SOCIET II; 
u) decide privind transmiterea obliga iunilor i împuternicirilor comisiei de 

înregistrare a ac ionarilor, reprezenta i la adun rile generale, în competen a 
registratorului independent al SOCIET II; 

v) încheie contracte cu organiza ia gestionar  a SOCIET II; 
w) aprob  prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 
x) aprob  darea de seam  asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de ac iuni 

i modific  în leg tur  cu aceasta Statutul SOCIET II; 
y) decide cu privire la emisiunea obliga iunilor, cu excep ia obliga iunilor 

convertibile, precum i aprob  darea de seam  asupra rezultatelor emisiunii de 
obliga iuni. 

11.8. Consiliul elaboreaz  propunerile i întocme te proiectele hot rîrilor, care 
urmeaz  s  fie examinate i aprobate de c tre Adunarea general  a ac ionarilor. 

11.9. Consiliul decide în privin a oric ror alte chestiuni vizavi de activitatea 
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SOCIET II, cu excep ia celor care in de competen a Adun rii generale a 
ac ionarilor. 

11.10. Pre edintele Consiliului este ales de c tre membrii Consiliului. 

11.11. Pre edintele Consiliului: 
a) convoac edin ele Consiliului; 
b) reprezint  la adun rile generale ale ac ionarilor punctul de vedere al 

Consiliului SOCIET II în toate chestiunile discutate; 
c) reprezint  interesele SOCIET II în toate organiza iile, întreprinderile, 

organele de putere de stat, precum i în rela iile SOCIET II cu persoanele fizice, 
referitor la problemele ce in de competen a Consiliului; 

d) înveste te i împuternice te membrii Consiliului cu atribu ii i obliga iuni; 
e) îndepline te alte func ii, conform hot rîrii Consiliului, care au menirea s  

asigurare desf urarea normal  a activit ii SOCIET II. 

11.12. În lipsa pre edintelui Consiliului, func ia respectiv  este executat  de 
tre unul din membrii Consiliului. 

11.13. Pre edinte al Consiliului SOCIET II nu poate fi pre edintele 
organului executiv sau un reprezentant al organiza iei gestionare a SOCIET II. 

11.14. Pre edintele Consiliului are dreptul, în limita competen ei sale, s  
activeze în numele SOCIET II. 

XII. ORGANELE EXECUTIVE ALE SOCIET II 

12.1. SOCIETATEA dispune de organe executive de conducere, constituie din: 
a) Organul executiv colegial, Comitetul de conducere; 
b) Organul executiv unipersonal, directorul general, care se vor subordona 

Adun rii generale a ac ionarilor i Consiliului SOCIET II. 

12.2. Directorul general este numit de c tre Adunarea general  a ac ionarilor pe 
un termen de cinci ani, contractul de munc  cu care urmeaz  s  fie încheiat de c tre 
Consiliul SOCIET II i semnat de c tre pre edintele Consiliului. 

Directorul general îndepline te i func ia de pre edinte al Comitetului de 
conducere. 

12.3. Membrii Comitetul de conducere sînt ale i de c tre Adunarea general  a 
ac ionarilor, în num r de trei persoane, directori pe profiluri de activitate, numi i pe 
termen de un an. 

12.4. Directorul tehnic, produc ie este loc iitorul directorului general i, în lipsa 
acestuia, îndepline te, temporar, atît func iile directorului general, cît i ale 
pre edintelui Comitetului de conducere. 

12.5. Directorul general i loc iitorul acestuia ac ioneaz , în numele 
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SOCIET II, f  mandat. 

12.6. Organele executive conduc activitatea SOCIET II în toate domeniile, 
cum ar fi cel de produc ie i investi ional, cu excep ia celor ce in de competen a 
Adun rii generale a ac ionarilor i Consiliului SOCIET II, conducîndu-se în 
ac iunile sale de legisla ia în vigoare, Statutul SOCIET II, hot rîrile Adun rii 
generale a ac ionarilor, Consiliului SOCIET II i Regulamentul cu privire la 
activitatea organelor executive ale S.A. „Ap -Canal Chi in u”. 

12.7. De competen a Comitetului de conducere ine: 
a) organizarea activit ii de producere a SOCIET II în perioada dintre 

adun rile generale ale ac ionarilor; 
b) darea spa iilor i teritoriului SOCIET II în posesiune i folosin  

temporar ; 
c) învestirea directorului general cu dreptul de a încheia tranzac ii de 

propor ii, în m rime de la 5 pîn  la 25% din valoarea activelor SOCIET II, cît i a 
altor tranzac ii la solicitarea membrilor organelor de conducere ale Societ ii; 

d) aprobarea pre urilor pentru serviciile prestate, m rfurilor i altor bunuri de 
produc ie proprie sau achizi ionate, cu excep ia pre urilor reglementate de stat, 
conform legisla iei în vigoare; 

e) aprobarea planurilor de instruire i perfec ionare calificat  a cadrelor; 
f) aprobarea i realizarea programului de dezvoltare social  a SOCIET II; 
g) elaborarea planurilor de activitate ale SOCIET II, întocmirea d rilor de 

seam , bilan urilor, devizelor i altor documente necesare; 
h) aprobarea Regulamentelor privind sistemul i procedura remuner rii 

muncii angaja ilor SOCIET II; 
i) aprobarea regulamentelor compartimentelor i subdiviziunilor 

SOCIET II, aprobarea organigramelor direc iilor, compartimentelor i 
subdiviziunilor, cu aprobarea ulterioar  a Organigramei SOCIET II de c tre 
Consiliu; 

j) convocarea Adun rii generale a ac ionarilor; 
k) efectuarea analizei preventive i preg tirea chestiunilor, care, în 

conformitate cu Statutul, alte acte normative ale SOCIET II, in de competen a 
Adun rii generale a ac ionarilor, sau Consiliul SOCIET II; 

l) înaintarea propunerilor privind modul de distribu ie a beneficiului i 
crearea fondurilor SOCIET II, pentru examinare la adun rile generale a 
ac ionarilor, aprobarea regulamentelor cu privire la fondurile SOCIET II;  

m) executarea hot rîrilor Adun rii generale a ac ionarilor i ale Consiliului 
SOCIET II; 

n) solu ionarea altor chestiuni, cu excep ia celor, care în conformitate cu 
prezentul Statut i legisla ia în vigoare, in de competen a Adun rii generale a 
ac ionarilor sau Consiliului SOCIET II.  

12.8. Directorul general: 
a) este în drept, în limitele atribu iilor sale, s  ac ioneze, în numele 

SOCIET II, f  procur , inclusiv s  efectueze tranzac ii, s  aprobe statele de 
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personal, s  emit  ordine i dispozi ii; 
b) asigur  întocmirea proceselor-verbale ale adun rilor generale ale 

ac ionarilor, p strarea i eliberarea copiilor proceselor-verbale sau a extraselor din 
ele, la solicitarea ac ionarilor; 

c) efectueaz  conducerea operativ  a SOCIET II i a subdiviziunilor 
acesteia, în limita competen elor stabilite în prezentul Statut i alte acte normative ale 
SOCIET II; 

e) reprezint  interesele Societ ii în rela iile cu persoanele juridice i fizice, în 
chestiunile ce in de competen a sa; 

f) asigur  executarea hot rîrilor Adun rii generale a ac ionarilor i Consiliului 
SOCIET II în aspectul gestion rii averii SOCIET II; 

g) asigur  îndeplinirea obliga iunilor SOCIET II fa  de persoanele fizice i 
juridice, dispune sesizarea instan elor de judecat  vizavi de înc lcarea legisla iei în 
vigoare i/sau prejudicierea SOCIET II de c tre persoane fizice i juridice; 

h) încheie contracte i alte tranzac ii, în numele SOCIET II, inclusiv de 
munc , de afaceri, pe pie ele interne i externe, exceptînd chestiunile ce in de 
competen a Consiliului SOCIET II i Adun rii generale a ac ionarilor;  

i) înveste te alte persoane cu func ii de r spundere, angaja i ai SOCIET II, 
cu dreptul de încheiere a tranzac iilor respective; 

j) angajeaz i concediaz  lucr torii SOCIET II, stabile te soldele i 
categoriile de func ie, aplic  m surile de stimulare moral i material , cît i m surile 
disciplinare;  

k) asigur  veridicitatea i confirm  autenticitatea d rilor de seam  periodice 
sau cu caracter unic, prin semn tura sa; 

l) distribuie, în cadrul activit ii de produc ie i economice, resursele i 
mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice .a.; 

m) distribuie mijloacele fondului special de stimulare i ajutorare material  a 
angaja ilor SOCIET II. 

12.9. Directorul general îndepline te sarcinile puse în seama Comitetului de 
conducere, pentru perioada în care acesta î i va sista activitatea, din cauza expir rii 
termenului pentru care a fost ales i neaprob rii, în termenele prev zute de prezentul 
Statut, a altor membri ai organului respectiv de c tre Adunarea general  a 
ac ionarilor, precum i din motivul retragerii lor din func ie înainte de termen sau alte 
cauze din care Comitetul de conducere nu poate s i exercite atribu iile. 

12.10. Directorul general al SOCIET II este obligat s  pun  la dispozi ia 
Consiliului SOCIET II, Comisiei de cenzori i fiec rui membru al acestora 
documentele i alte informa ii necesare pentru îndeplinirea atribu iilor în mod 
corespunz tor. 

12.11. Directorul general al SOCIET II prezint  autorit ilor publice locale, 
ac ionari ai SOCIET II, rapoartele privind activitatea economico-financiar  a 
SOCIET II, i, dup  caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare 
anuale. 
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XIII. COMISIA DE CENZORI 

13.1. Pentru efectuarea controlului obligatoriu asupra rezultatelor anuale ale 
activit ii economico-financiare i documentare, SOCIETATEA contracteaz  servicii 
speciale (audit). 

13.2. Pentru efectuarea controlului intern obligatoriu asupra activit ii 
economico-financiare a SOCIET II i a organului executiv, se formeaz  Comisia 
de cenzori, membrii c reia sînt stabili i de c tre Adunarea general , din num rul 
ac ionarilor i altor persoane, în num r total de 3 persoane, pe un termen de 3 ani. 

13.3. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi: 
a) membrii Consiliului SOCIET II; 
b) membrii organului executiv sau salaria ii contabilit ii SOCIET II; 
c) salaria ii organiza iei gestionare a SOCIET II; 
d) persoane necalificate în contabilitate, finan e sau economie. 

13.4. Comisia de cenzori exercit  controlul activit ii economico-financiare a 
SOCIET II pentru perioade anuale. 

13.5. Comisia de cenzori efectueaz  controale extraordinare: 
a) din ini iativ  proprie; 
b) la cererea Adun rii generale sau a Consiliului SOCIET II; 
c) la cererea ac ionarilor care de in cel pu in 10% din ac iunile cu drept de vot 

ale SOCIET II. 

13.6. Comisia de cenzori raporteaz  rezultatele controalelor Consiliului 
SOCIET II i Adun rii generale a ac ionarilor privind d rile de seam  anuale i 
bilan ul. F  încheierea respectiv  Adunarea general  nu este în drept s  adopte 
bilan ul SOCIET II. 

13.7. Toate persoanele cu func ii de r spundere ale SOCIET II sînt obligate 
 prezinte la solicitarea Comisiei de cenzori i serviciului de audit documentele i 

materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinii propuse. 

13.8. Comisia de cenzori este în drept: 
a) s  solicite, în cazul descoperii unor abuzuri din partea persoanelor cu 

func ii de r spundere ale SOCIET II, convocarea Adun rii generale extraordinare a 
ac ionarilor; 

b) s  participe cu drept de vot consultativ la edin ele Consiliului 
SOCIET II i Adun rii generale. 

13.9. Comisia de cenzori în activitatea sa se conduce de Legea privind 
societ ile pe ac iuni i Regulamentul Comisiei de cenzori. 

13.10. Împuternicirile Comisiei de cenzori a SOCIET II pot fi delegate 
organiza iei de audit în baza hot rîrii Adun rii generale a ac ionarilor i contractului 
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de audit. 

XIV. PERSOANELE CU FUNC II DE R SPUNDERE 
ALE SOCIET II 

14.1. Persoane cu func ii de r spundere ale SOCIET II sînt: 
a) pre edintele i membrii Consiliului SOCIET II; 
b) directorul general i membrii Comitetului de conducere; 
c) pre edintele i membrii Comisiei de cenzori;  
d) membrii Comisiei de lichidare; 
e) alte persoane, angaja i ai SOCIET II în baza contractelor de munc , care 

au dreptul de a dispune în cadrul activit ii economice a SOCIET II. 

14.2. Persoane cu func ii de r spundere ale SOCIET II nu pot fi: 
a) func ionarii publici care exercit  controlul asupra activit ii SOCIET II, 

dac  actele normative nu prev d altfel; 
b) persoanele care conform legii sau hot rîrii instan ei judec tore ti sînt 

declarate lipsite de capacitate în exerci iu; 
c) persoanele care prin hot rîrea instan ei judec tore ti le este interzis s  

de in  func iile respective; 
d) persoane cu antecedente penale neanulate pentru infrac iuni în scopuri 

interesate; 
e) persoane cu antecedente penale neanulate cum ar fi: furt, mit i alte crime. 

14.3. Persoanele cu func ii de r spundere poart  r spundere, inclusiv i penal , 
în conformitate cu legisla ia în vigoare a Republicii Moldova. 

14.4. Persoanele cu func ii de r spundere sînt responsabile pentru prejudiciul 
cauzat SOCIET II în conformitate cu legisla ia în vigoare. În cazul în care 
persoanele cu func ii de r spundere adopt  anumite decizii comune care contravin 
legii, ele poart  fa  de SOCIETATE r spundere patrimonial  solidar  în m rimea 
prejudiciului cauzat. 

14.5. Dac  ac iunile, întreprinse de persoanele cu func ii de r spundere prin 
dep irea împuternicirilor lor, sînt recunoscute de SOCIETATE ca fiind s vîr ite în 
interesul SOCIET II, r spunderea pentru atare ac iuni trece asupra SOCIET II. 

XV. DREPTURILE I OBLIGA IILE AC IONARILOR 

15.1. Ac ionari ai SOCIET II pot fi persoane juridice i fizice, care au 
devenit proprietari ai unei sau mai multor ac iuni ale SOCIET II, în modul stabilit 
de Legea privind societ ile pe ac iuni. 

15.2. Ac ionarul are dreptul: 
a) personal sau prin reprezentantul s u s  participe la Adunarea general  a 

ac ionarilor; 
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b) s  aleag i s  fie ales în organele de conducere i de control ale 
SOCIET II; 

c) s  ia cuno tin  cu materialele ce in de chestiunile incluse pe ordinea de zi 
a Adun rii generale a ac ionarilor;  

d) s  ia cuno tin i s  fac  copii ale documentelor SOCIET II, accesul la 
care este garantat de legisla ia în vigoare; 

e) s  primeasc  dividendele anun ate, în corespundere cu clasele i 
propor ional num rului de ac iuni care îi apar in; 

f) s  primeasc  o parte din bunurile SOCIET II, în cazul lichid rii ei; 
g) s  aib  prioritate la procurarea m rfurilor (produc iei, lucr rilor, serviciilor) 

produse de SOCIETATE; 
h) s  înstr ineze ac iunile care îi apar in, în ordinea i în condi iile stabilite de 

legisla ia în vigoare; 
i) s  solicite procesul-verbal al Adun rii generale a ac ionarilor, pentru a lua 

cuno tin  sau extrasul din acesta; 

15.3. Ac ionarii care de in cel pu in 5% din ac iunile cu drept de vot ale 
SOCIET II, în afar  de drepturile indicate în pct. 15.2., de asemenea, au dreptul: 

a) s  cear  convocarea edin ei extraordinare a Consiliului SOCIET II; 
b) s  introduc  chestiuni pe ordinea de zi a Adun rii generale anuale a 

ac ionarilor; 
c) s  propun  candidaturi în func ia de membru al Consiliului SOCIET II i 

Comisiei de cenzori. 

15.4. Ac ionarii, care de in cel pu in 10% din ac iunile cu drept de vot ale 
SOCIET II, în afar  de drepturile indicate în pct. 15.2 i 15.3., de asemenea, au 
dreptul: 

a) s  cear  stabilirea pre ului plas rii ac iunilor SOCIET II, în temeiul 
raportului organiza iei de audit sau a altei organiza ii specializate ce nu este persoan  
afiliat  a SOCIET II; 

b) s  cear  efectuarea de controale extraordinare ale activit ii economico-
financiare a SOCIET II; 

c) s  adreseze instan elor judec tore ti cereri de reparare a prejudiciului 
cauzat SOCIET II de persoanele cu func ii de r spundere, în urma înc lc rii 
inten ionate sau grave de c tre ultimii a prevederilor legisla iei în vigoare. 

15.5. Ac ionarii, care de in cel pu in 25% din ac iunile cu drept de vot ale 
SOCIET II, cu excep ia drepturilor indicate în pct. 15.2, 15.3 i 15.4., de 
asemenea, au dreptul s  cear  convocarea Adun rii generale extraordinare a 
ac ionarilor în modul stabilit de legisla ia în vigoare. 

15.6. Ac ionarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, s  delege 
exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau de in torului nominal de ac iuni. 

15.7. Persoanele cu func ii de r spundere ale SOCIET II, cu excep ia 
membrilor Consiliului SOCIET II, nu pot fi reprezentan i ai ac ionarilor. 
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15.8. Ac ionarul este în drept s -l înlocuiasc  oricînd pe de in torul nominal de 
ac iuni, sau s -i retrag  împuternicirile, dac  actele legislative, contractul sau actul 
administrativ nu prevede altfel. 

15.9. Ac ionarii SOCIET II au dreptul de preem iune asupra ac iunilor cu 
drept de vot plasate public sau asupra altor valori mobiliare ale SOCIET II. 

15.10. Ac ionarul, care lucreaz  în SOCIETATE, nu are drepturi preferen iale 
fa  de ceilal i ac ionari. Angajatul SOCIET II, care de ine ac iunile ei, nu are 
drepturi preferen iale fa  de ceilal i angaja i ai SOCIET II. 

15.11. Ac ionarul este obligat: 
a) s  informeze persoana care ine Registrul ac ionarilor despre toate 

schimb rile din datele sale, introduse în registru; 
b) s  comunice în scris SOCIET II, Comisiei Na ionale a Pie ei Financiare i 

Agen iei Na ionale pentru Protec ia Concuren ei despre achizi ionarea de ac iuni ale 
SOCIET II în num r ce dep te limita stabilit  de legisla ia în vigoare; 

c) s  p streze confiden ialitatea în chestiunile de activitate economico-
financiar , care constituie taina comercial  a SOCIET II; 

d) ac ionarii, persoane cu func ii de r spundere ale SOCIET II, sînt obliga i 
 comunice în scris SOCIET II i Comisiei Na ionale a Pie ei Financiare despre 

toate tranzac iile lor cu ac iunile SOCIET II, în modul prev zut de legisla ia cu 
privire la valorile mobiliare. 

XVI. MODALITATEA DE REPARTIZARE A PROFITULUI 
I PLATA DIVIDENDELOR 

16.1. Profitul (pierderile) societ ii se stabile te în conformitate cu prevederile 
legisla iei în vigoare a Republicii Moldova. 

16.2. Profitul net se formeaz  dup  achitarea impozitelor i altor pl i 
obligatorii i r mâne la dispozi ia Societ ii. 

16.3. Profitul net al Societ ii se repartizeaz  la sfâr itul anului financiar i 
poate fi utilizat pentru: 

a) acoperirea pierderilor din anii preceden i; 
b) formarea capitalului de rezerv ; 
c) plata recompenselor c tre membrii consiliului societ ii i ai comisiei de 

cenzori; 
d) investirea în vederea dezvolt rii produc iei, prin majorarea capitalului 

statutar; 
e) plata dividendelor, precum i pentru; 
f) stimularea material  a lucr torilor societ ii; 
g) alte scopuri, în corespundere cu legisla ia i cu Statutul Societ ii. 

16.4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de 
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Consiliul Societ ii, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea 
general  a ac ionarilor, iar hot rârea de repartizare a profitului net anual se ia de 
Adunarea general  anual  a ac ionarilor, la propunerea Consiliului societ ii. 

16.5. M rimea dividendelor, ce revine la o ac iune ordinar  este stabilit  de 
Adunarea general , la propunerea Consiliului Societ ii . Plata dividendelor nu se 
realizeaz , dac  valoarea activelor nete ale Societ ii, este conform rezultatelor 
bilan ului anual mai mic  ca capitalul social sau dac , la data lu rii hot rârii cu 
privire la plata dividendelor, Societatea este insolvabil  ori plata dividendelor va duce 
la insolvabilitatea ei. Pe ac iunile, ce sunt la bilan ul Societ ii, dividendele nu se 
pl tesc. 

16.6. Societatea nu are dreptul s  garanteze plata dividendelor. 

16.7. Obliga iile Societ ii referitoare la plata dividendelor apar la data 
anun rii hot rârii cu privire la plata lor. 

16.8. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul 
Societ ii, iar hot rârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea 
general  a ac ionarilor, la propunerea Consiliului societ ii. 

16.9. M rimea dividendelor pentru o ac iune preferen ial  este stabilit  de 
Adunarea general  a ac ionarilor în momentul deciziei de  emitere. 

16.10. M rimea dividendelor anun ate pe fiecare ac iune de aceea i clas  
trebuie s  fie egal , indiferent de termenul plas rii ac iunilor. 

16.11. Termenul de plat  a dividendelor se stabile te de organul care a luat 
decizia de plat  în conformitate cu Statutul societ ii, îns  nu poate fi mai mare de 3 
luni de la data lu rii deciziei cu privire la plata lor, cu excep ia dividendelor pl tite 
autorit ilor publice, care urmeaz  s  fie pl tite pân  la data de 1 iulie a anului 
imediat urm tor celui de gestiune. 

16.12. Dividendele se pl tesc cu mijloace b ne ti, cu ac iuni de tezaur sau 
ac iuni ale emisiei suplimentare, cu alte bunuri a c ror circula ie nu este interzis  sau 
limitat  de actele legislative. 

16.13. Dreptul la primirea dividendelor îl au posesorii ac iunilor, înregistra i în 
registrul de in torilor valorilor mobiliare cel mai târziu cu 15 zile pân  la luarea 
deciziei despre plata dividendelor intermediare i cel mai târziu cu 30 zile de pân  la 
convocarea adun rii generale a ac ionarilor. 

Pentru ac iunile achitate par ial dividendele sunt calculate doar din suma 
achitat . Pentru dividendele ne achitate i ne primite procente nu se cuvin. 
Dividendele care nu au fost primite de ac ionar din vina lui în decurs de 3 ani de la 
data apari iei dreptului de primire, se trec la dezvoltarea produc iei. 

16.14. Ac ionarul nu poate fi impus s  pun  dividendele la dispozi ia Societ ii 
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pe un anumit termen, sau s  reîntoarc  dividendele primite Societ ii, în cazul când 
exist  hot râre a Adun rii generale cu privire la plata dividendelor anuale. 

[capitolul XVI modificat prin Decizia CÎS din 30.10.2012, în temeiul hot rârii 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC din 02.05.2012 (proces-verbal nr. 24)] 

XVII. MIJLOACELE DE ÎMPRUMUT 

17.1. Mijloacele de împrumut ale SOCIET II se formeaz  din creditele 
bancare i mijloacele altor creditori, precum i din obliga iunile, atît convertibile, cît 
i neconvertibile, emise de c tre SOCIETATE. 

17.2 De in torii de obliga iuni au dreptul preferen ial fa  de ac ionari la 
primirea unei p i din profitul SOCIET II sub form  de dobînd  sau alt profit. 

17.3. Decizia cu privire la emiterea obliga iunilor poate fi luat  de c tre 
Adunarea general  a ac ionarilor sau de c tre Consiliul SOCIET II, în limita 
competen elor stipulate în legisla ie i prezentul Statut. 

17.4. Obliga iunile se pl tesc numai cu mijloace b ne ti. 

17.5. SOCIETATEA este în drept s  achizi ioneze sau s  r scumpere 
obliga iunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achizi ionarea i 

scump rarea obliga iunilor de c tre SOCIETATE au loc pîn  la expirarea perioadei 
pentru care ele au fost emise sau la sfîr itul perioadei respective, în conformitate cu 
decizia de emitere. 

17.6. De in torul de obliga iuni are dreptul s  cear  de la societate 
scump rarea obliga iunilor plasate înainte de termenul de scaden , în cazul în care 

emitentul nu respect  termenul de achitare a dobînzilor aferente. 

XVIII. TRANZAC IILE SOCIET II I 
CONFLICTUL DE INTERESE 

18.1. Tranzac iile SOCIET II cu valorile mobiliare proprii plasate presupun 
efectuarea unei activit i de achizi ionare, r scump rare, convertire, consolidare sau 
divizare a acestora. 

18.2. Tranzac iile SOCIET II cu valorile mobiliare proprii plasate se 
efectueaz  în conformitate cu Codul Civil, cu Legea privind societ ile pe ac iuni, 
legisla ia cu privire la valorile mobiliare i prezentul Statut. 

18.3. SOCIETATEA este obligat , în termen de 15 zile calendaristice de la 
data efectu rii oric rei tranzac ii cu valorile mobiliare plasate de ea, s  comunice 
despre acest fapt Comisiei Na ionale a Pie ei Financiare. 

18.4. Ac iunile plasate de SOCIETATE se r scump  prin intermediul ofertei 
publice pe pia a secundar . 
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18.5. Decizia despre r scump rarea ac iunilor proprii plasate este luat  de c tre 
Adunarea general  sau, în cazurile prev zute de Legea privind societ ile pe ac iuni, 
de c tre Consiliul SOCIET II 

18.7. Tranzac ia de propor ii este o tranzac ie sau cîteva tranzac ii legate 
reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce prive te:  

a) achizi ionarea sau înstr inarea, gajarea sau luarea de c tre SOCIETATE cu 
titlu de gaj, darea în arend , loca iune sau leasing ori darea în folosin , darea în 
împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a c ror valoare 
de pia  constituie peste 25% din valoarea activelor SOCIET II, conform ultimului 
bilan ; 

b) plasarea de c tre SOCIETATE a ac iunilor cu drept de vot sau a altor valori 
mobiliare convertibile în astfel de ac iuni, constituind peste 25% din toate ac iunile cu 
drept de vot plasate ale SOCIET II; 

c) achizi ionarea de c tre orice persoan  a unui important pachet de ac iuni ale 
SOCIET II. 

18.8. Decizia de încheiere de c tre SOCIETATE a unei tranzac ii de propor ii 
se adopt  în unanimitate de to i membrii ale i ai Consiliului SOCIET II, dac  
obiectul acestei tranzac ii sînt bunurile ale c ror valoare constituie peste 25%, dar nu 
mai mult de 50% din valoarea activelor SOCIET II, potrivit ultimului bilan , pîn  
la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzac ii. 

18.9. Dac  la luarea deciziei de încheiere a unei tranzac ii de propor ii 
prev zute la pct. 18.8 Consiliul SOCIET II nu a ajuns la unanimitate, el este în 
drept s  înscrie aceast  chestiune pe ordinea de zi a Adun rii generale a ac ionarilor. 

18.10. Decizia privind încheierea de c tre SOCIETATE a unei tranzac ii de 
propor ii, urmeaz  s  fie publicat , în termen de 15 zile din data adopt rii, în ziarul 
editat sau autorizat de c tre Comisia Na ional  a Pie ei Financiare. 

18.11. Tranzac ia cu conflict de interese este o tranzac ie sau cîteva tranzac ii 
legate reciproc, cu excep ia emiterii suplimentare de ac iuni, referitor la care 
persoanele interesate: 

a) sînt în drept s  participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel 
de tranzac ii; i 

b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzac ii, interes material ce 
nu coincide cu interesele SOCIET II. 

18.12 Orice tranzac ie cu conflict de interese poate fi încheiat  sau modificat  
de SOCIETATE numai prin decizia Consiliului SOCIET II sau prin hot rîrea 
Adun rii generale a ac ionarilor, în modul stabilit de Legea privind societ ile pe 
ac iuni. 
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XIX. EVIDEN A I D RILE DE SEAM  

19.1. SOCIETATEA ine eviden a contabil i întocme te d ri de seam  
financiare, statistice determinate de actele normative ale Republicii Moldova. 

19.2. Darea de seam  financiar  anual  a SOCIET II va fi verificat i 
confirmat  prin raportul Comisiei de cenzori a SOCIET II, iar în cazurile 
prev zute de legisla ie, i prin raportul organiza iei de audit, nu mai tîrziu de termenul 
stabilit de legisla ia contabilit ii pentru prezentarea acestei d ri de seam  organelor 
financiare municipale. 

19.3. SOCIETATEA este obligat  s  asigure p strarea documenta iei sale de 
eviden i a d rilor de seam  în modul i în termenele prev zute de legisla ie. 

19.4. SOCIETATEA ofer  ac ionarilor posibilitatea de a lua cuno tin  cu 
documentele eliberate de Comisia de cenzori, întocmite conform rezultatelor 
controlului activit ii economice timp de un an. Acest document este o parte 
integrant  a d rii de seam  anuale a SOCIET II. Documentele indicate se prezint  
ac ionarilor conform cererii prezentate în scris nu mai tîrziu cu 2 s pt mîni pîn  la 
data convoc rii Adun rii generale. 

19.5. SOCIETATEA i persoanele cu func ii de r spundere poart  
responsabilitate în conformitate cu legisla ia Republicii Moldova, pentru: 

a) neglijen a la inerea eviden ei contabile, întocmirea d rilor de seam  
financiare, statistice i specializate; 

b) nep strarea sau prezentarea cu întîrziere a acestor d ri de seam  
ac ionarilor SOCIET II, autorit ilor publice stabilite de legisla ie; 

c) publicarea informa iei neveridice despre activitatea SOCIET II sau 
eschivarea de la publicarea informa iei prev zute de legisla ia în vigoare. 

19.6. SOCIETATEA public , în mod obligatoriu, în ziarul editat sau autorizat 
de c tre Comisia Na ional  a Pie ei Financiare, informa ia, care urmeaz  a fi 
dezv luit  public, în conformitate cu legisla ia în vigoare a Republicii Moldova. 

XX. ÎNCETAREA ACTIVIT II SOCIET II 

20.1. SOCIETATEA î i înceteaz  activitatea: 
a) prin hot rîrea Adun rii generale a ac ionarilor; 
b) în baza hot rîrii instan ei de judecat ; 

20.2. Încetarea activit ii SOCIET II are loc prin reorganizare (fuzionare, 
asociere, divizare, separare, transformare) sau lichidarea ei. 

20.3. În caz de reorganizare a SOCIET II, modific rile necesare sînt 
introduse în documentele de constituire i în Registrul de stat, în caz de lichidare a 
SOCIET II, în Registrul de stat se va consemna men iunea respectiv . 
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20.4. La reorganizarea SOCIET II, drepturile i obliga iile acesteia sînt 
preluate de succesorul s u de drept. 

20.5. În caz de încetare a activit ii SOCIET II prin decizia Adun rii 
generale a ac ionarilor, se vor desemna cel pu in 3 persoane din rîndul ac ionarilor, 
care vor intra în componen a comisiei de lichidare, indicînd locul de plasare a 
acesteia i modalitatea de lichidare a SOCIET II. În caz de încetare a activit ii 
SOCIET II prin decizia instan ei judec tore ti, Comisia de lichidare este 
desemnat  de c tre instan . 

20.6. Hot rîrea cu privire la lichidarea SOCIET II se public  în „Monitorul 
Oficial”, în termen de 10 zile din data adopt rii. Din data anun rii hot rîrii privind 
lichidarea, tranzac iile cu valorile mobiliare ale SOCIET II se suspend .  

20.7. Din momentul numirii Comisiei de lichidare, aceasta preia toate 
împuternicirile de conducere ale activit ii curente a SOCIET II. Comisia de 
lichidare evalueaz  bunurile r mase ale SOCIET II, anun  debitorii i creditorii 
SOCIET II i efectueaz  achit ri cu ace tia, ia m suri pentru achitarea datoriilor 
SOCIET II fa  de persoanele ter e, precum i fa  de ac ionari, formeaz  bilan ul 
pentru lichidare i îl prezint  Adun rii generale a ac ionarilor. 

20.8. La lichidarea SOCIET II, mijloacele b ne ti, inclusiv suma încasat  de 
la vînzarea bunurilor, sînt distribuite între ac ionari numai în momentul, cînd 
SOCIETATEA s-a achitat cu salaria ii, bugetul i creditorii s i. 

20.9. La lichidarea SOCIET II bunurile, transmise de ac ionari în folosin a 
SOCIET II, se restituie în form  natural  f  nici o recompens . Cheltuielile, 
suportate de SOCIETATE în scopul îmbun irii patrimoniului transmis 
SOCIET II în folosin , urmeaz  s  fie restituite ac ionarilor, care au transmis 
dreptul de folosire a lui în contul achit rii costului ac iunilor. 

20.10. Lichidarea sau reorganizarea SOCIET II este încheiat , iar SOCIE-
TATEA î i înceteaz  activitatea, din ziua înregistr rii acestui fapt în Registrul de stat. 

XXI. DISPOZI II FINALE 

21.1. Prezentul Statut con ine 21 capitole, 24 pagini, este numerotat i copertat. 

21.2. Prezentul Statut este întocmit în 2 exemplare autentice în limba de stat, 
avînd aceia i putere juridic  egal . 

21.3. Modific rile i complet rile operate sau Statutul SOCIET II în redac ia 
nou , intr  în vigoare din ziua înregistr rii de stat în modul stabilit de legisla ia în 
vigoare a Republicii Moldova. 

Director general 
Constantin BECCIEV 


