Raportul semestrial al entitatii de interes public
Banca Comerciala «EuroCreditBank»S.A.
intocmit in conformitate cu art.120 si art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012,
Sectiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului CNPF nr.7/11 din 12.02.2016
I. Date generale privind entitatea de interes public.
1. Perioada de gestiune raportata
01/01/2016 - 30/06/2016
2. Denumirea completă și prescurtată a entitatii de interes public
Banca Comercială «EuroCreditBank» S.A.
3. Entitatea de interes public reprezinta: o institutie financiara
mun. Chişinău, str. Ismail,33, www.ecb.md,
4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail al entitatii de interes public
info@ecb.md Tel: 500-101, Fax: 548-827
5. Numărul si data înregistrarii de stat al entitatii de interes public la Camera Înregistrarii de Stat
Numărul de înregistrare ( IDNO )
1002600020056
Data înregistrării
25/05/2001
6. Activitatea principală (conform CAEM)
65120
7. Capitalul social al entitatii de interes public la data raportarii, lei
138 000 000
8. Informaţia privind numărul acţionarilor entitatii de interes public la data raportarii
108
9.Lista actionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune detin cel putin 5% din numarul total de actiuni cu drept de vot, inclusiv actionarii aflati in detinerea nominala si benificiarii efectivi
Nr.

Numărul/Denumirea acţionarilor băncii care
deţin (individual sau concentrat) cote egale
sau mai mari decît cota substanţială

IDNO

Cota parte a acţiunilor
deţinute în numărul total
de acţiuni cu drept de vot
plasate
D
46,45
41,23

Beneficarul efectiv

A
B
C
E
1
Zisi Mariana
AH4757079
2
Mahmood Mohammed Shakir Mahmood
2012802733792
10.Informaţia privind socitatea de registru:
Denumirea completă, sediul, nr.licenţei, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului:
AI «Grupa Financiară» S.A., str. Armenească-55, of 301, Viorica Bondarev, tel: 27-18-45 contr 650 din 03.02.2014
Denumirea completă, sediul, nr. licenţei, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului.
11. Principalele cracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitate de interes public:
Banca a emis13 800 000 actiuni ordinare nominative cu valoare nominală 10,00 lei, care oferă dreptul de vot la Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia și alte drepturi
conform legislaţiei.
12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii (mebrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte
persoane cu funcţii de răspundere)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea completă a persoanei juridice/ numele,
prenumele persoanei fizice
a) Membrii Consiliului:
Bulgari Valeriu
Lupan Nina
Cucu Gheorghe
Gaberi Gheorghe
b) Membrii organului executiv:
Holban Oleg
Cataraga Iurie
Lupan Dumitru
c) Membrii Comisiei de Cenzori:
Certan Anastasia
Bucătari Maxim
Leviţchi Natalia
d) Alte persoane cu funcţii de răspundere
Brînca Svetlana
Petrov Galina

Funcţia deţinută
Președintele Consiliului de Administraţie al Băncii
Vicepreședintele Consiliului de Administraţie al Băncii
Membrul Consiliului de Administratie al bancii.
Membrul Consiliului de Administratie al bancii.
Președintele Comitetului de Conducere al Băncii
Prim-Vicepreședinte al Comitetului de conducere al Băncii
Vicepreședintele Comitetului de Conducere a Băncii
Președintele Comisiei de Cenzori a Băncii
Membrul Comisiei de Cenzori a Băncii
Membrul Comisiei de Cenzori a Băncii
Contabil-șef al Băncii
Contabil-șef adjunct al Băncii

16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entităţii de interes public în perioada raportată și persoanele concertate ale
acestora (control, legături strînse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012)
Nr.

Denumirea completă a persoanei juridice/numele,
Funcţia deţinută/
Data numirii în
Data eliberării din
prenumele persoanei fizice
relaţii de familie
funcţia deţinută
funcţia deţinută
2
3
4
5
a) Membrii Consiliului:
b) Membrii organului executiv:
c) Membrii Comisiei de Cenzori:
d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv
conducătorul filialei sau reprezentanţei:
1 Dorul Ana
Şef filiala nr.2
23.02.2016
17. Statutul entităţii publice/ modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat): Statutul în redacţie nouă din 04.03.2016.
18. Informaţia privind publicarea raportului anual al entităţii de interes public: În organul de presă «Monitorul Oficial» din 29.04.2016 /
http://www.ecb.md
Informaţia privind publicarea raportului semestrial: a) http://www.ecb.md, b) Mecanismul oficial de stocare a informaţiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital., c) În organul de presă Logos-Press.
1

II. Situaţiile financiare semestriale, în componenţa stabilită de prevederile legale (prezentate Biroului Naţional de Statistică).
Situaţiile financiare semestriale sunt publicate pe pagina web a Băncii după următorul link: http://www.ecb.md/despre-banca/rapoartefinanciare.aspx
III. Societatea de audit:
Denumirea completă a societăţii de audit, sediul și numărul de telefon al societăţii de audit, numele prenumele și telefonul
conducătorului,data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenţei pentru desfășurarea activităţii de audit:
«Baker Tilly Klitou and Partners» SRL, MD-2001, mun.Chișinău,bd.Ștefan cel Mare, 65, et.5, bir.507,Director Vasile Benderschi, tel. (022) 233-003,
contr. Nr. 02/2015 din 17.06.2015, Licenţa AIF nr.0012 din 03.01.2012
IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire.
Raportul auditorului conform IFRS se întocmește anual pentru situaţiile financiare la 31 decembrie.
V. Raportul conducerii (raportul intermediar al conducerii în cazul raportului semestrial), conform pct.16 subpct.3) și pct.20 subpct.3) din Regulament.
Raportul conducerii este publicat dupa următorul link: http://www.ecb.md/despre-banca/rapoarte-financiare.aspx
VI.Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament.
Declaraţiile persoanelor responsabile sunt publicate după următorul link: http://www.ecb.md/despre-banca/rapoarte-financiare.aspx
VII.Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entităţii de interes public și/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerinţele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilșie 1997 și Legea nr.171 din 11
iulie 2012.
Nr.
d/o

Organul de conducere care a
Data şi sursa publicării
aprobat decizia respectivă
Convocarea Adunării Generale Anuale a acţionariConsiliul de Administraţie al Băncii Monitorul Oficial nr.nr.69-77 din 25
1
lor la 26 aprilie 2016
din 23 februarie 2016
martie 2016
Confirmarea societăţii de audit pentru anul 2016Adunarea Generală a Acţionarilor
Monitorul Oficial nr.123-127 din 06
2
«Baker Tilly Klitou and Partners» SRL
din 26 aprilie 2016
mai 2016
Aprobarea modificărilor în Statutul Băncii
Adunarea Generală a Acţionarilor
Monitorul Oficial nr.123-127 din 06
3
din 26 aprilie 2016
mai 2016
VIII. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuiește cel puţin 5% din acţiunile emise de către entitatea de
interes public) efectuate cu acţiunile entităţii de interes public.
Nu au avut loc.
Denumirea evenimentului

IX. Semnătur
Semnăturile persoanelor cu funcţii de răspundere și ștampila umedă a entităţii de interes public
Membrul Consiliului
Organul executiv
Contabilul-șef

