Elaborat în conformitate cu:
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenții de valori mobiliare

Raportul anual al entității de interes public SA „Floarea Soarelui”
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)
I.
1.
2.
3.

Date generale privind entitatea de interes public.
Perioada de raportare: anul 2021.
Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni „FLOAREA SOARELUI”
Entitatea de interes public reprezintă:
un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 31 August, 6; Tel.:
0(231)80280 / Fax. 0(231)80322; Pagina web: www.fsoil.info; Email: floarea-soarelui@transoilcorp.com

5. Numărul și data înregistrarii la organul înregistrării de stat:
- Numărul de înregistrare IDNO: 1002602001837
- Data înregistrării de stat: 27.12.1994
6. Activitatea principală (conform CAEM): Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (CAEM C 10.41)
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: 14899578
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici,
cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:
- Număr total de valori mobiliare emise: 744978
- Acțiuni ordinare nominative (codul clasei: AON): 740794 valori mobiliare; cod ISIN: MD14FLAU1001;
prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 740794 valori mobiliare, de tezaur: 20594 valori mobiliare
- Acțiuni preferențiale nominative (codul clasei: APN): 4184 valori mobiliare; cod ISIN:
MD24FLAU1009; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 4184 valori mobiliare, de tezaur: 0 valori
mobiliare
9. Informaţia privind numărul acţionarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 1449
10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu
drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și
cotei acțiunilor deținute:
- „Amableus Limited” (275592HE), 368629 acțiuni (AON), cota de 49.761%, beneficiar efectiv Jhashi
Vaja
- „Trezeme Limited” (275584HE), 250508 acțiuni (AON), cota de 34.896%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja
11. Informaţia privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenţei, numele, prenumele conducătorului, data şi numărul
contractului: Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA, mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mitropolit
Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, Hotărîre BNM nr. 184/2018 și nr. 124/2019, Directorul – Savva Alexandru,
tel./fax 0(22) 999546, Legea nr. 234/2016.
12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în
conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012:
Nr.
Numele, prenumele persoanei fizice (PF) /
Criteriul de afiliere
d/o
denumirea completă a persoanei
juridice(PJ)
A B
1
2
I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:
a) Membrii Consiliului
1
1
Jhashi Vaja
Președintele consiliului / Beneficiar efectiv al
emitentului
2
2
Smirnov Evgheni
Membrul consiliului
3
3
Caraseni Mihail
Membrul consiliului
4
4
Korobanenko Maria
Membrul consiliului
5
5
Misserbiev Arbi
Membrul consiliului
b) Membrii organului executiv
6
1 Ostroveţchi Stela
Director General

7
8
9

10

11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26

c) Membrii Comisiei de cenzori
1 Uluc Tamara
Membru al Comisiei de Cenzori
2 Scripnic Ianoș
Membru al Comisiei de Cenzori
3 Croitor Irina
Membru al Comisiei de Cenzori
d) Alte persoane cu funcţii de răspundere,
inclusiv conducătorul filialei sau
reprezentanţei, contabilul-şef etc.
1 Covalschi Roman
Contabil-Şef
II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în
Secțiunea I
1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului
a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, deţin sau
controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă
mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale
1 Amableus Limited
Exercită controlul în limita a 49.761% din
acțiunile cu drept de vot emise
2 Trezeme Limited
Exercită controlul în limita a 34.896% din
acțiunile cu drept de vot emise
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau
act administrativ
Registrator Independent
1 Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA
Auditor
2 SRL „Moldauditig”
Auditor
3 Firma de audit „Logic Audit” SRL
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei
cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele şi/sau din contul căreia societatea
acţionează pe bază de mandat, contract sau act administrativ
1
SC „Floarea-Soarelui Comerț” SRL
Emitentul deține controlul a 100% din
participațiunile societății
2 SA „Întreprinderea de transport Nr.7 or. Bălţi”
Emitentul deține controlul a 86.489% din
acțiunile societății
3
SRL „Boebs-Agro”
Emitentul deține controlul a 90% din
participațiunile societății
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane
(societăţile-fiice ale aceleiaşi societăţi-mamă)
1
ÎCS „Unco-Cereale” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 100% din
participațiunile societății
2
ÎCS „Flograin Group” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 100% din
participațiunile societății
3
ÎCS „Anengrain – Group” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 100% din
participațiunile societății
4
ÎCS „Uleinord” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 100% din
participațiunile societății
5
ÎCS „Trans Bulk Logistics” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 80% din
participațiunile societății
6
„Agrofloris-Nord” SRL
Trezeme Limited deține controlul a 100% din
participațiunile societății
7
Stareverest Trading & Investments Limited
Deține controlul a 100% din participațiunile
Amableus Limited și Trezeme Limited și este
controlată 100% de către Aragvi Holding
International Ltd
8
Vision Holding SA
Aragvi Holding International Ltd deține
controlul a 100% din acțiunile societății
3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului,
indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soţii, rudele şi afinii de gradul
întâi şi doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi), precum și în
virtutea existenței unui interes comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă
sau indirectă, cu o altă persoană a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei
societăţi comerciale)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ostrovețchi Ghenadie
Reazanova Natalia
Șargu Lidia
Burlac Alla
Rusnac Zinaida
Vaculin Galina
Rusnac Vitalii
Rusnac Valerii
Uluc Ruslan
Nicolenco Stanislav
Uluc Nichita
Croitor Andrei

Soț Ostrovețchi Stela
Fiica Ostrovețchi Stela
Mama Ostrovețchi Stela
Sora Ostrovețchi Stela
Mama Uluc Tamara
Soră Uluc Tamara
Frate Uluc Tamara
Frate Uluc Tamara
Soț Uluc Tamara
Fiu Uluc Tamara
Fiu Uluc Tamara
Soț Croitor Irina

Valicova Liudmila
Valicov Oleg
Valicov Dmitri
Croitor Eremei

46

20

Scripnic Andrei

Mama Croitor Irina
Tatal Croitor Irina
Frate Croitor Irina
Fiu Croitor Irina
Mama ScripnicIanos
Sotia Scripnic Ianos
Fiu
Scripnic Ianos
Fiu
Scripnic Ianos

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

21
Covalschi Viorica
Soția Covalschi Roman
22
Covalschi Bogdan
Fiu Covalschi Roman
23
Covalschi Matei
Fiu Covalschi Roman
24
Covalschi Eva
Fiică Covalschi Roman
25
Jhashi Enrico
Tata Vaja Jhashi
26
Jhashi Marina
Sora Vaja Jhashi
27
JhashiTamaz
Fiu Vaja Jhashi
28
Jhasji Tamara
Sotia Vaja Jhashi
29
Smirnov Fedor
Fiu Smirnov Evgheni
30
Smirnova Vera
Fiica Smirnov Evgheni
31
Caraseni Ana
Sotia Caraseni Mihail
32
CaraseniMihail
Fiu Caraseni Mihail
33
CaraseniDanil
Fiu Caraseni Mihail
34
Caraseni Nicolai
Fiu Caraseni Mihail
35
Caraseni Dmitrii
Fiu Caraseni Mihail
36
Caraseni Vitalii
Fiu Caraseni Mihail
37
Caraseni Demian
Frate Caraseni Mihail
38
Caraseni Iosif
Frate Caraseni Mihail
39
Grusetschi Lidia
Sora Korobanenko Maria
40
Tihai Valentina
Sora Korobanenko Maria
41
Miserbiev Alamat
Mama Misserbiev Arbi
42
Miserbiev Sultan
Frate Misserbiev Arbi
43
Miserbiev Umar
Frate Misserbiev Arbi
44
Miserbiev Shamxan
Frate Misserbiev Arbi
45
Miserbiev Shamxal
Frate Misserbiev Arbi
46
Willey Gabriella
Fiica Misserbiev Arbi
47
Misserbiev Ruslan
Fiu Misserbiev Arbi
48
Misserbiev Eva
Fiica Misserbiev Arbi
b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu
persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i)
deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de
membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice
1
SRL „Snigonordtrans”
Administrator și asociat (50%) Ostrovețchi
Ghenadie. Asociat (50%) Ostrovețchi Stela.
2
SRL „Savrustex”
Administrator și asociat (100%) Uluc Ruslan
3
SA „Combinatul de produse cerealiere
Membru Consiliu Smirnov Evgheni
Cereale-Prut”

75
76
77

Scripnic Elizaveta
Scripnic Dana
Scripnic Dinu

78

4

SA „Aur Alb”

Valicov Oleg - Membru Consiliului;
Caraseni Mihail - Membru Consiliului;
Uluc Tamara - Membru Consiliului
79 5
ÎM „Trans Oil Refinery” SRL
Caraseni Mihail - Administrator
80 6
SA „Elevatorul Iargara”
Caraseni Mihail - Membru Consiliului;
Valicov Oleg - Membru Consiliului
81 7
SA „Elevator Kelley Grains”
JhashiVaja Membru Consiliului
4. Alte persoane care acţionează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus
82 1
Aragvi Holding International Ltd
Deține controlul a 100% din participațiunile
Stareverest Trading & Investments Limited
15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 înregistrat la ASP la data 05.08.2021. Alte modificări în
perioada de raportare nu au fost.
16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când
acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei
ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea
raportului anual al entității:
- Se publică pe pagina web oficială www.fsoil.info/sa la data de 03.05.2022
- Se publică prin MSI la data de 03.05.2022
- Comunicatul privind disponibilitatea raportului anual al entității se publică în ediția din 04.05.2022 a ziarului
Capital Market.
II. Situațiile financiare anuale provizorii (urmează ca după prezentarera Situațiilor financiare în varianta finală la
Biroul Naţional de Statistică (până la 31.05.2022), acestea să fie prezentate CNPF și dezvăluite public pe pagina web:
www.fsoil.info/sa și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.): Expus începând cu pagina
următoare

FĂRĂ TEXT

III. Entitatea de audit:
Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele
administratorului, data şi numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a
entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al
auditorului în Registrul public al auditorilor:
Compania de audit “Moldauditing” SRL; MD-2009, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 84/1, tel.: 022-23 25
51, fax.: 022-23 25 54; Administrator dl Bodarev Pavel; Contract privind acordarea serviciilor pentru anul
financiar 2021 nr. 139/07/21AUD21 din 14.07.2021; Certificat de inregistare a entității de audit cu nr
1003600029218 eliberat la 22.01.2005; Certificat de calificare al auditorului Bodarev Pavel cu seria AG, nr.:
000006 eliberat la data de 8 februarie 2008.
IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii
raportului:
Raportul companiei de audit „Moldauditing” SRL va fi perfectat de auditor după prezentarea Situațiilor financiare
finale ale entității. Ulterior prezentării Raportului, acesta va fi prezentat CNPF și dezvăluit public pe pagina web:
www.fsoil.info/sa și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.
V.
Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament: Expus
începând cu pagina următoare

FĂRĂ TEXT

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) din
Regulament:

VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare
- se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament:

Nr.
d/o

Denumirea evenimentului

Data
producerii
evenimentului

Organul de
conducere
autorizat, care a
luat decizia
corespunzătoare,
și data adoptării
deciziei

1

2

3

4

Sursele unde s-a
dezvăluit public
decizia
organului de
conducere
autorizat, data
publicării/
plasării
informației
5

1

Convocarea adunării generale
a acţionarilor sau, după caz,
decizia organului competent
privind refuzul de a convoca
adunarea generală a
acționarilor

-

-

-

Directorul General
Adoptată la
06.06.2021

Publicată în
Ziarul “Capital
Market” la
09.06.2021
pagina electronică
www.fsoil.info/sa

1.1.

Convocarea adunării generale
a acţionarilor

1.2.

Convocarea adunării
extraordinare a acţionarilor

1.3.

Convocarea adunării
extraordinare a acţionarilor

06.06.2021

01.03.2021

Directorul General
Adoptată la
01.03.2021

16.04.2021

Directorul General
Adoptată la
16.04.2021

1.4.

Convocarea adunării
extraordinare a acţionarilor

06.06.2021

Directorul General
Adoptată la
06.06.2021

2

Desfășurarea adunării
generale a acționarilor și
deciziile aprobate sau, după
caz, informaţia privind
adunarea generală a
acţionarilor care nu a avut loc
din cauza lipsei de cvorum

-

-

2.1.

Adunarea generală ordinară a
acționarilor

12.07.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
12.07.2021

Publicată în
Ziarul “Capital
Market” la
03.03.2021
pagina electronică
www.fsoil.info/sa
Publicată în
Ziarul “Capital
Market” la
21.04.2021
pagina electronică
www.fsoil.info/sa
Publicată în
Ziarul “Capital
Market” la
09.06.2021
pagina electronică
www.fsoil.info/sa

-

21.07.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina electronică
www.fsoil.info/sa

Alte
modalități
de
informare
Informații relevante
și data
aferente respectivului
informării
eveniment
acționarilor
(de
specificat)
6
7

-

-

x

A avut loc convocarea
Adunării generale anuale
a acționarilor pentru
12.07.2021

x

A avut loc convocarea
Adunării generale
extraordinare a
acționarilor pentru
26.03.2021

x

A avut loc convocarea
Adunării generale
extraordinare a
acționarilor pentru
13.05.2021

x

A avut loc convocarea
Adunării generale
extraordinare a
acționarilor pentru
30.06.2021

-

-

x

Au fost aprobate: Darea
de seamă a comisiei de
cenzori și a organului
executiv a societății
pentru 2020; direcțiile
principale de activitate
pentru 2021; acceptarea
informația
privind
situațiile
financiare
pentru 2020 și din
încheierea organizației
de audit; constatarea
pierderilor în 2020 și
normativele
de
repartizare pentru 2021;
alegerea
membrilor
consiliului și comisiei de
cenzori a societății și
retribuirea
muncii
acestora;
aprobarea
organizațiilor de audit și
retribuțiilor
acestora;
însărcinarea consiliului
pentru
elaborarea

07.04.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa
19.05.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa
07.07.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

26.03.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
26.03.2021

13.05.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
13.05.2021

2.4.

Adunarea generală
extraordinară a acționarilor

30.06.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
30.06.2021

4

Decizia privind
încheierea/efectuarea
tranzacţiilor de proporţii,
definite astfel conform art.8283 din Legea nr.1134/1997

-

-

-

4.1.

Decizia privind
încheierea/efectuarea
tranzacţiilor de proporţii

12.07.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
12.07.2021

4.2.

Decizia privind
încheierea/efectuarea
tranzacţiilor de proporţii

26.03.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
26.03.2021

4.3.

Decizia privind
încheierea/efectuarea
tranzacţiilor de proporţii

13.05.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
13.05.2021

4.4.

Decizia privind
încheierea/efectuarea
tranzacţiilor de proporţii

30.06.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
30.06.2021

21.07.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina electronică
www.fsoil.info/sa
07.04.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa
19.05.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa
07.07.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

5

Decizia privind încheierea/
efectuarea tranzacțiilor cu
conflict de interese, definite
astfel conform art.85 din
Legea nr.1134/ 1997

-

-

-

5.1.

Decizia privind încheierea/
efectuarea tranzacțiilor cu
conflict de interese

12.07.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
12.07.2021

5.2.

Decizia privind încheierea/
efectuarea tranzacțiilor cu
conflict de interese

26.03.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
26.03.2021

5.3.

Decizia privind încheierea/
efectuarea tranzacțiilor cu
conflict de interese

13.05.2021

Adunarea generală a
acționarilor
Adoptată la
13.05.2021

21.07.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina electronică
www.fsoil.info/sa
07.04.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa
19.05.2021
Ziarul “Capital
Market”
pagina ectronica
www.fsoil.info/sa

2.2.

Adunarea generală
extraordinară a acționarilor

2.3.

Adunarea generală
extraordinară a acționarilor

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

codului de guvernanță;
aprobarea
statutului
societății în redacție
nouă; încheierea unor
tranzacții și acordarea
împuternicirilor
la
încheierea
acestora;
chestiunile
privind
modificările în cadrul
companiei-fiică.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.

-

Au fost aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor la
încheierea acestora.
Au fost aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor la
încheierea acestora.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.

-

Au fost aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor la
încheierea acestora.
Au fost aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor la
încheierea acestora.
Au
fost
aprobate:
Încheierea tranzacților și
acordarea
împuternicirilor
la
încheierea acestora.

