AVIZ
«Privind rezultatele achiziționării de către
„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. a acţiunilor plasate»
În conformitate cu hotărîrile Adunării generale a acționarilor „FinComBank” S.A. din
22.04.2016 și Comisie Naționale a pieței financiare nr.24/1 din 20.05.2016 în perioada 22.04 06.06.2016 a fost realizat programul de achiziționare de către „FinComBank” S.A. a acțiunilor
proprii aflate în circulație în acțiuni de tezaur, și în final au fost obținute următoarele rezultate:
1) denumirea emitentului - „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., IDNO – 1002600005347;
2) termenul de acțiune a propunerii de achiziționare – 30 de zile calendaristice din data
adoptării hotărîrii de către Adunarea generală a acționarilor, deci din 22.04.2016 și pînă la data de
21.05.2016 inclusiv;
3) datele de indentificare a intermediarului, care a deservit efectuarea programului de
achiziții: societatea de investiții „FinComBank” S.A., Licența de categorie (C) nr.000811 din 25.
02.2015;
4) numărul de valori mobiliare solicitat în cadrul ofertei de achiziţionare: 145 827 de
acţiuni, de clasa I cod ISIN MD14BFCM1001, ce constituie 12,0418% din numărul total a
acţiunilor aflate în circulaţie;
5) prețul de achiziții a unei acțiuni - 342,87 lei/1 acțiune;
6) numărul acțiunilor propuse spre vînzare:
- au fost înregistrate cererile de la 51 acționari cu propunerile de a vinde în total 393 058 de
acțiuni, după expirarea termenului de înaintare a cererilor de vînzare un acționar, cui se cuvenea
spre achiziționare 8 acțiuni, a retras cererea sa inițială;
- de la 50 de acționari au fost achiziționate 145 819 de acțiuni, ce constituie 12,0411% din
numărul total de acțiuni aflate în circulație și 37,10% din numărul total al acțiunilor propuse spre
achiziționare;
7) suma totală plătită de emitent pentru acțiunile achiziționate: - 49 996 960,53 lei (patruzeci
nouă milione nouăsute nouăzeci șase mii nouăsute șaizeci lei 53 bani);
8) deținerea de acțiuni ale emitentului în valoarea absolută și relativă:
- pînă la începerea programului de achiziționare „FinComBank” S.A. a deținut 104 434
acţiuni ale emitentului ca acțiuni de tezaur, sau 7,94% din numărul total a acţiunilor emise de clasa
I cod ISIN MD14BFCM1001;
- la moment „FinComBank” S.A. deține 250 253 acţiuni ale emitentului ca acțiuni de tezaur,
sau 19,02% din numărul total a acţiunilor emise de clasa I cod ISIN MD14BFCM1001.
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