
ANUNŢ PRIVIND RETRAGERE OBLIGATORIE A ACŢIUNILOR ÎM„VINIA 

TRAIAN” SA 

în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital  

(în continuare - Legea nr. 171/2012) 

  
         

Emitentul ale cărui valori mobiliare fac obiectul cererii de retragere obligatorie 

Emitentul: Societatea pe Acțiuni  ÎM„VINIA TRAIAN”  (IDNO 1003600003708) are emise 124 986 

acţiuni ordinare nominative de o singură clasă (ISIN MD14VITR1000), cu valoarea nominală de 50,00 lei 

per acțiune. 

Capital social: 6 249 300,00 lei. 

Sediul: MD-5317, s. Găvănoasa, r-l. Cahul, Republica Moldova; 

Genurile principale de activitate: fabricarea vinului; comerțul cu ridicata al mașinelor 

agricole, echipamentului și furniturelor, inclusiv tractoare; comerțul cu ridicata al 
îngrășămintelor minerale. 
Telefon de contact: (+373) 299 57428. 

 

Valorile mobiliare ce fac obiectul cererii de retragere obligatorie 

Procedura de retragere obligatorie vizează un număr de 11 797 acţiuni, reprezentând 9,44 % din totalul 

acţiunilor emise de  ÎM„VINIA TRAIAN” SA. 

 
Iniţiatorul procedurii de retragere obligatorie (în continuare - ofertant), numărul de acţiuni 
deţinute de ofertant şi de persoanele care acesta acţionează în mod concertat  

Ofertantul multiplu în componența: Kristev Simion (UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str-la Iu. Gagarin, 1), 

Kristeva Maria (or. Cahul, str. A.Lipcan, 132), SC ”MANMAL” SRL (MD-3901, bd. Victoriei, 1/v, mun. 

Cahul), FIRMA ”STALEVA” SRL ( MD-3901, str. 31 August, 11, ap.(of.)71, mun. Cahul ) și  ”VINIA 

TRAIAN GROUP” SRL (Oraș Voluntari, Bulevardul EROILOR, 118, Bloc A, Scara 2, Etaj 2, Ap. 47, Județ 

Ilfov, România) 

Telefon de contact: 068892711      

 

Ofertantul a derulat în perioada 19.02.2020 - 04.03.2020 о ofertă de preluare benevolă a acţiunilor. 

Prospectul ofertei de preluare a fost aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.5/2 
din 10.02.2020.  

Urmare a ofertei, ofertantul  deţine 113 189 acţiuni ordinare, reprezentând 90,56% din totalul 

acţiunilor, înclusiv: 
         Kristev Simion -  9 187 unități, cota 7,34%; 

         Kristeva Maria  - 2 823 unități, cota 2,259 %; 

         SC ”MANMAL” SRL – 63 421 unități, cota 50,742%; 

         FIRMA ”STALEVA” SRL – 30 058 unități, cota 28,85%; 

        ”VINIA TRAIAN GROUP” SRL – 1 700 unități, cota 1,36 %.  

Ofertantul confirmă absența persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau emitentul în 

ceea ce priveşte procedura de retragere obligatorie. 

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.171/2012, deţinătorii de acțiuni, cu excepția celor care 

prezintă în scris declarația privind refuzul de a vinde acțiunile, sunt obligaţi să vândă la un preţ echitabil 

ofertantului, la cererea acestuia, acțiunile deţinute dacă, după derularea unei oferte de preluare, ofertantul 

deţine singur sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cel puţin 90% din valorile 

mobiliare ce constituie obiectul ofertei. 

Astfel, prin prezentul anunţ, ofertantul adresează acționarilor minoritari о cerere de retragere obligatorie a 

acţiunilor emise de  ÎM„VINIA TRAIAN” SA.  

 

Preţul care urmează a fi plătit și metoda utilizată la determinarea preţului 

 
Preţul ce urmează a fi achitat acţionarilor este de 27,00 lei per acţiune şi este egal cu preţul oferit 

acţionarilor în cadrul ofertei de preluare benevolă derulată în perioada 19.02.2020 - 04.03.2020, care la 

rândul său a fost stabilit în conformitate cu prevederile art.23, alin. (1), lit. b) din Legea 171/2012. 
 



 

Locul şi modul în care deţinătorii de valori mobiliare se vor adresa ofertantului în vederea 

înstrăinării valorilor mobiliare sau prezentării declarației de refuz 

În perioada de retragere, acționarii care acceptă cererea de retragere obligatorie prezintă în scris 

ofertantului cel puţin următoarele informaţii: 

1) declaraţia privind acordul ca ofertantul să achiziţioneze toate acțiunile deținute, evidenţiate în 

contul deţinătorului; 

     2)   datele de identificare şi de contact;  

     3)   modalitatea aleasă pentru realizarea plăţii acțiunilor deținute: personal, prin mandat poştal sau prin 

transfer bancar, cu indicarea rechizitelor bancare necesare. 

Acţionarii care nu doresc să-şi înstrăineze acţiunile vor comunica în scris ofertantului, în perioada de 

retragere, despre refuzul de a vinde acţiunile, cu includerea cel puţin a următoarelor informaţii: 

1)  declaraţia privind refuzul de a vinde acțiunile evidenţiate în contul său; 

2)  datele de identificare şi de contact. 

În cazul în care pe parcursul duratei cererii de retragere obligatorie, acţionarul nu înaintează ofertantului 

cererea de refuz sau cererea de înstrăinare a acţiunilor sale, se consideră că acesta a acceptat tacit cererea 

ofertantului.  

Pe durata cererii de retragere obligatorie, în zilele de lucru între orele 10:00-17:00, acţionarii vor prezenta 

pe numele ofertantului acceptul de a înstrăina acțiunile sau, după caz, refuzul de a înstrăina la sediul 

ofertantului amplasat pe adresa: MD-5317, s. Găvănoasa, r-l. Cahul, Republica Moldova., tel. (+373) 299 

57428 sau la sediul intermediarului „PROAJIOC” SA amplasat pe adresa: MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 

5, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel. (022) 923429. 

 

Confirmarea existentei mijloacelor de plata necesare pentru achiziţionarea acțiunilor care 

constituie obiectul cererii de retragere obligatorie, modalităţile de achitare a contravalorii acestora  

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziţia acţiunilor care constituie obiectul cererii de retragere 

obligatorie şi garantează achitarea acestora prin constituirea unui cont de depozit la vedere în care este 

depusa suma în lei ce reprezintă contravaloarea acţiunilor.  

Ofertantul va plăti contravaloarea acţiunilor prin modalitatea aleasă şi comunicată de acţionar. În cazul 

când о asemenea comunicare nu este făcută către ofertant, acesta efectuează plata acţiunilor prin mandat 

poştal cu confirmare de primire la adresa acţionarului, aşa cum este aceasta menţionată în registrul 

acţionarilor Emitentului.  

În situaţia în care sumele plătite acţionarilor sunt returnate ofertantului, acesta le depune în contul bancar 

IBAN MD76VI027940000000105MDL , special deschis de către emitent la BC „VICTORIABANK” SA 

în favoarea acţionarilor care nu au încasat contravaloarea acţiunilor.  

 

Durata cererii de retragere obligatorie (perioada de retragere)   

Prezenta cerere de retragere obligatorie este avizată de C.N.P.F. (Hotărîrea nr.22/5 din 19.05.2020) și este 

valabilă pentru о perioada de 30 (treizeci) de zile calendaristice şi este cuprinsă între 20.05.2020 şi 

18.06.2020. 

 

Avizarea cererii de retragere obligatorie nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de 

apreciere a C.N.P.F. cu privire la tranzacţiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de 

avizare atestă doar faptul că cererea de retragere obligatorie corespunde cerinţelor stabilite de legislaţia 

privind piaţa de capital. 

 

 

 

Kristev Simion 

reprezentant ofertantului multiplu  

         

SI „PROAJIOC” SA,                        
intermediar       

 

 

 

 



 

 


