Informaţia cu privire la rezultatele ofertei publice
înregistrată conform Hotărârii CNPF
1). Data notificării: 15.08.2017
2). Tipul ofertei de preluare – oferta de preluare benevolă
3). Perioadă de derulare a ofertei - 12.07.2017 – 10.08.2017
4). Numărul și data hotărîrii CNPF privind aprobarea prospectului ofertei de preluare – №
26/6 din 23.06.2017
5). Ofertantul:
Șaulschi Vladimir (IDNP 0971006548891, str.Nicolae Costin,63/1 ap.120 or. Chisinau)
6). Informaţia privind emitentul: Societatea pe Acţiuni de selecție și hibrizarea păsărilor "Floreni" ,
nr. 1002601002055 din 21.07.1995, adresa juridică: s. Floreni, r-l Anenii Noi).
7). Deținerea de valori mobiliare a ofertanților și persoanelor concertate:
Șaulschi Vladimir – 88,99 % - 2 579 741 unități
Șaulschi Vladimir și persoanele concertate – 88,99 % - 2 579 741 unități
8). Datele de identificare ale intermediarului ofertei :
Societatea de investiții: CB “DAAC Invest” SA, adresa mun. Chişinău,
str. Calea Ieşilor, 10
9). Locul de derulare a ofertei de preluare:
Oferta a avut loc la piața reglementată – Bursa de Valori a Moldovei
10). Numărul de valori mobiliare , care a constituit obiectul ofertei
– 319 036 unități – 11,01 %
11). Prețul valorilor mobiliare - 1,35 lei
12). Numărul şi cota valorilor mobiliare depuse în cadrul ofertei publice – 44 000 acţiuni
(1,52 %)
13). Numărul de valori mobiliare procurate de ofertant Șaulschi Vladimir şi suma totală
plătită de ofertant Șaulschi Vladimir – 44 000 acţiuni,
valoarea totală acţiunilor procurate 59 400 lei
14). Actual ofertantul împreună cu persoanele concertate deţine 2 623 741 acţiuni
ordinare nominative cu drept de vot, ce constituie 90,51 % din capitalul
social al Societăţii.
Șaulschi Vladimir – 2 623 741 unități – 90,51 %
15). Ofertantul împreună cu persoanele concertate după derularea ofertei de preluare dețin
mai mult de 90 %, astfel doresc să inițieeze procedura de retragere obligătorie a acționarilor în
conformitate cu prevederile din art. 30 al Legii 171 din 11.07.2012 privind piața de capital.
16). Derularea procedurii de achiziționarea obligătorie conform art. 31 alin. (3) din Legea
privind piața de capital:
Ofertantul declară:
a). Alți deținători de valori mobiliare de aceeași clasă sînt în drept să adreseze Ofertantului cerere
de achiziționare obligătorie în termen de cel mult 3 luni de la expirarea duratei ofertei de preluare
efectuate de Ofertant. La expirarea termenului de 3 luni, deținătorii de valori mobiliare pierd dreptul
de a cere achiziționarea obligătorie.
b). Perioada de înaintare a cererilor: 17.08.2017 – 17.11.2017
c). Prețul de achiziționare obligătorie: 1,35 lei per acțiune
d). Locul de recepționare a cererilor: la sediul Ofertantului amplasat pe adresa
s. Floreni, r-l Anenii Noi, telefon de contact 022 -74-15-72 în zile de lucru între orele 10.00 – 16.00
e). Modul și termenul de plată: Ofertantul efectuează plătile pentru achiziționarea valorilor
mobiliare în termen de cel mult 2 săptămîni de la data depunerii de către deținătorul de valori
mobiliare a cererii de achiziționare obligătorie.

