Completare la Raportului anual al SA “Magazinul Universal Central “Unic”
publicat in in “Capital Market” nr. 32 din 09.08.17
1. Informaţii suplimentare privind profitul emitentului şi utilizarea acestuia.
Indicatori

1
1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi
b) rezerve stabilite de legislaţie;
c) rezerve prevăzute de statut;
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a membrilor comisiei de
cenzori;
e) investirea în vederea dezvoltării producţiei;
f) plata dividendelor;
• la acţiunile ordinare
2. Activele nete ale emitentului
3. Activele nete ale emitentului în raport la:
• o acţiune ordinară
4. Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi

Perioada de Perioada de
gestiune
gestiune
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lei
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2 Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori
mobiliare şi/sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia.
1.
Orice modificare a drepturilor valorilor
mobiliare, precum şi a instrumentelor derivate care oferă
drepturi asupra valorilor mobiliare:

Nu au avut loc

2.

Nu sint noi emisiuni

Noile emisiuni de valori mobiliare:

3.
Plata dividendelor/dobînzilor aferente
valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare
4.
Convertirea,
fracţionarea
sau
consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare
5.
Convocarea
adunării
generale
a
acţionarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a
convoca adunarea generală a acţionarilor cu indicarea
motivelor neconvocării
6.
Deciziile aprobate de organele de
conducere ale emitentului de valori mobiliare
7.
Schimbări în organele de conducere ale
emitentului de valori mobiliare:
8.
Modificarea (substituirea) societăţii de
audit/societăţii de registru a emitentului de valori
mobiliare, precum şi cauzele care au generat modificarea
respectivă:

Nu a avut loc
Nu a avut loc
Adunarea generala ordinarta a actionarilor a fost
petrecuta la 19.mai 2017
Deciziile aprobate la Adunarea generala
ordinarta a actionarilor din 19.mai 2017 au fost
publicate in “Capital Market” nr. 31 din
02.08.17
A fost schimbata componenta Consiliului si
organul executiv. Informatia actualizata a fost
publicata in “Capital Market” nr. 32 din
09.08.17
Nu a avut loc

3. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel puţin 5% din acţiunile emise
de către emitentul de valori mobiliare) efectuate cu acţiunile emitentului de valori mobiliare.
FPC “Rogob” SRL a pocurat prin licitatia publica din 04.04.2016 pachetul majoritar al statului in proportie
de 85,45 % din numarul total de actiuni
4.. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni
cu drept de vot plasate, inclusiv acţionarii aflaţi în deţinere nominală şi beneficiarii efectivi:
- FPC “Rogob” SRL, Chisinau, s. Goianul Nou, str. Gloriei, 1/1, MD 0111963, Cod fiscal 1003600043207
5. Semnături
Directorul Sevciuc C.
Contabil-sef Belitei Silvia

