Anexa nr.2
la Regulanetrtul cu privire la dezvSluirea

informaliei de cnrre enitentii

d€

valori mobiliare

Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenle^zi emitentul
(in corespunderc cu prevederile art.123 din Legea ff.171l 2012, Secliunii 5 dirt Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)
I. Date gelerale privind emitentul

1.
2.
3.

de

valori mobiliare

Denumirea complete: S.A. ,,ENERGOCOM"
Emitentul reprezinte o entitate de interes public.
mun. Chi$indu, str. V. Alecsandri 78,tel.t (022) 214-133, www.enersocom.md.

II. Evenimente care influenfeazi activitatea emitentului.
1. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare, modiliciri
in struclura, atribufiile qi componenfa organelor de conducere ale emitentului::
In cadrul Aduntuii Generale ordinare anuale a actionarilor S.A. ,,ENERGOCOM" din data de
16.06.2020 au fost adoptate umitoarele decizii:
1 . A fost aprobad darea de seami financiar5 anuah a SA ,,ENERGOCOM" pentru arul 20 I 9.
2. A fost aprobate darea de seamA anuald a Consiliului SA ,,ENERGOCOM" pentru anul 2019.
3. A fost aprobatA darea de seam6 anuald a Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
4. A fost repartizat profitul net oblinut in anul 2019 9i au fost aprobate normativele repafiizerii
profitului net pentru anul 2020.
5. A fost aprobat raportul Comitetului de audit.
6. A fost aprcbatd incetarea inainte de termen a imputemicidlor Consiliului societalii, Comisiei de

cenzori $i a Comitetului de audit.
7. A fost stabilit cuantumul retribuliei muncii membrilor Consiliului societalii, Comisiei de cenzori
Reprezentantului
a
statului.
$i
Au
8.
fost ale$i membrii Consiliului societdlii, ai Comisiei de cenzori 9i ai Comitetului de audit.
9. Au fost aprobate Direcfiile prioritare ale activitdlii SA ,,ENERGOCOM" (Plarul de afac€i
pentir arni 2020 -2022).
10. A fost aprobat raportul de audit pentru anul 2019.
1 1. A fost conflrmati entitatea de audit pentu efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul
2020 ti a fost stabilit cuantumul ret butiei serviciilor ei.

2. Plata dividendelor/dobenzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct,28
subpct3) din Regulament): La 23.06.2020 a fost efectuatE plata dividendelor in mdrime de 509/0 din
profitul net obfi[ut in anul 2019, dispusi prin hotdrirea Adundrii Generale ordinare anuale a aclionarilor
din 16.06.2020. Lista delindtodlor valorilor mobiliare este perfectalA la data de 25.05.2020.
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