Avizul privind rezultatele ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de
SA”Fabrica Elemente de Construcţie”
Data notificării: 14.02.2018.
Tipul ofertei de preluare: benevolă.
Perioada de derulare a ofertei: 30(treizeci) zile calendaristice, cuprinse între
10.01.2018 şi 08.02.2018.
Numărul şi data hotărârii CNPF privind aprobarea prospectului ofertei de
preluare: nr: 56/3 din 27.12.2017.
Datele de identificare ale Ofertantului şi ale persoanelor care acţionează în mod
concertat cu ofertantul:
Vozian Vladimir, c.p. 0971101545496, domiciliat: Republica Moldova, mun.
Chişinău, bd. Decebal, 82/2, ap. 23.
Persoane cu care acţionează în mod concertat ofertantul, nu sunt.
Datele de identificare ale Emitentului valorilor mobiliare care au făcut obiectul
ofertei de preluare:
Societatea pe acţiuni ”Fabrica Elemente de Construcţii”, IDNO – 1003600005469,
din 26.08.1994, adresa juridică: MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chişinău,
Republica Moldova.
Numărul de valori mobiliare deţinute anterior iniţierii ofertei de preluare de
Ofertant şi de către persoanele cu care acţionează în mod concertat:
Ofertantul deţinea 155 383 acţiuni, ce constituie 92.03% din capitalul social al
Emitentului;
Persoanele care acţionează în mod concertat cu Ofertantul nu deţin valori
mobiliare.
Datele de identificare ale Intermediarului ofertei: Societeatea de Investiţii
”FINCOM”SA, IDNO-1003600106344 din 05.04.1995, adresă juridica: MD-2001,
str. Tighina, 65, of. 208, or. Chişinău, Republica Moldova. Licenţă seria CNPF nr.
000818, eliberată la 15.03.2015, valabilă pe termen nelimitat.
Locul de derulare a ofertei de preluare: Oferta a fost desfăşurată la data de
12.02.2018 cu folosirea exclusivă a sistemului pieţei reglementate administrat de
”Bursa de Valori a Moldovei”SA.
Numărul şi procentul de valori mobiliare care au făcut obiectul ofertei de
preluare: 13 469 acţiuni, reprezentând 7,97% din capitalul social al Emitentului.
Preţul valorilor mobiliarea în cadrul ofertei: 10,00 lei per acţiune.

Numărul şi procentul de valori mobiliare propuse spre vânzare şi efectiv
achiziţionate în cadrul ofertei: Propuse spre vânzare: 173 acţiuni, reprezentând
0,10% din capitalul social al Emitantului. Achiziţionate efectiv: 173 acţiuni,
reprezentând 0,10% din capitalul social al Emitentului.
Suma totală plătită pentru valorile mobiliare achiziţionate în cadrul ofertei de
preluare: 1730 lei.
Deţinerea de valori mobiliare ale Ofertantului (şi de către persoanele cu care
acestea acţionează în mod concertat) după derularea ofertei de preluare:
Ofertantul detine 155556 acţiuni, ce constituie 92,13% din capitalul social al
Emitentului;
Persoanele care acţionează în mod concertat cu Ofertantul nu deţin acţiuni ale
Emitenttului.
Derularea procedurii de achiziţionare obligatorie conform art.31 alin (3) din
Legea privind piaţa de capital:
Ofertantul declară:
1. Alţi deţinători de valori mobiliare de aceeaşi clasă sunt în drept să adreseze
Ofertantului cerere de achiziţionare obligatorie în termen de cel mult 3 luni
de la expirarea duratei ofertei de preluarea efectuate de Ofertant. La
expirarea termenului de 3 luni, deţinătorii de valori mobiliare pierd dreptul
de a cere achizitionarea obligatorie până la derularea unei noi oferte de
preluare de către ofertant sau după desfăşurarea adunării generale anuale a
acţionarilor.
2. Perioada de înaintare a cererilor: 25.01.2018 – 24.04.2018.
3. Preţul de achiziţionare obligatorie: 10,00 lei per acţiune.
4. Locul de recepţionare a cererilor: la sediul Emitentului ”Fabrica Elemente de
Construcţie”SA: MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chişinău, Republica
Moldova. Tel. de contact 0 22 855 844, în zilele de lucru între orele10.00 –
16.00.
5. Modul şi termenul de plată: ofertantul efectuează plăţile pentru
achiziţionarea valorilor mobiliare în termen de cel mult 2 săptămâni de la
data depunerii de către deţinătorul de valori mobiliare a cererii de
achiziţionare obligatorie.
Ofertant
Vozian Vladimir

Intermediar
SA ”FINCOM”

