
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraţie intermediară 

a conducerii Companiei de Asigurări "MOLDASIG" S.A. 

pentru semestrul II al anului 2019 

 
Prezenta Declaraţie intermediară a conducerii Companiei de Asigurări "MOLDASIG" S.A., IDNO 

1002600053315, este întocmită în conformitate cu cerinţele Regulamentului cu privire la dezvăluirea 

informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 

18.02.2019 şi se referă la perioada cuprinsă între 01.07.2019 şi data publicării acesteia. 

Astfel, Organul executiv al "MOLDASIG" S.A. aduce la cunoştinţă că în perioada vizată: 
 

- Nu au avut loc tranzacţii importante cu valorile mobiliare emise de Companie şi care ar avea 

impact asupra activităţii "MOLDASIG" S.A. şi a entităţilor pe care le controlează; 

- La data de 22.07.2019 prin Hotărârea CNPF nr.31/16 au fost preluate în gestiune nemijlocită 

acțiunile suspendate și nou-emise ale ”MOLDASIG”S.A. în cuantum de 480 000 unități (80 

%), prin executarea tuturor drepturilor și obligațiunilor acționarului. Preluarea de către 

Comisia Națională a Pieței Financiare în gestiune nemijlocită a acțiunilor suspendate și nou- 

emise ale ”MOLDASIG” S.A. vizează modul transparent de vânzare a pachetului de acțiuni 

în număr de 480 000 unități (80 %). Decizia CNPF nu ţine nici într-un mod de activitatea 

operațională a ”MOLDASIG” S.A. şi nu influenţează stabilitatea financiară şi performanţele 

Societății. 

- Poziţia financiară a Companiei şi a entităţilor pe care le controlează este stabilă, iar 

performanţele financiare – pozitive, înregistrând o evoluţie calitativă a indicatorilor normativi 

de activitate. Valoarea activelor şi mărimea rezervelor tehnice ale "MOLDASIG" S.A. 

corespund cerinţelor legislaţiei şi actelor normative în vigoare emise de Autoritatea de 

Supraveghere. Rata solvabilității este de aproape 3 ori mai mare faţă de cerinţele legislaţiei şi 

actelor normative în vigoare emise de Autoritatea de Supraveghere și constituie 368%, iar 

coeficientul de lichidate constituie 3,10 la situația din 30.09.2019. Activitatea companiei 

este desfăşurată în conformitate cu bugetul societăţii aprobat pentru anul 2019. 
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