
Anexa nr.2
Ia Regulamentul cu privire la dezvlluirea

informafiei de ctrtre emiten{ii de valori mobiliare

Informa(ii de ordin continuu privind evenimentele care influenfeazl emitentul
(in corespundere cu prevederile art.lZ3 din Legea nr.l7l/2012, Secfiunii 5 din Capitolul II,

pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
1. Denumirea completd a emitentului Societatea ne Actiuni,.MOLDASIG"
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintd:

E o societate de asigurdri.
n un emitent. ale cdrui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o pial6 reglementatd.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficiald, e-mail: mun. Chisiniu, str. Albisoara 421 022-889-
889; www.moldasie.md; info@moldasie.md.
4. Informafia privind modul de dezvdluire publicd a informaliilor importante despre emitent, cu indicarea
surselor qi, dupi caz, indicarea denumirii edifiei/lor periodice, prevdzute in statutul entitAlii, in care se

publicd comunicatele qi sau se dezvdluie public informalia corespunzltoare.
www.moldasie.md : https ://emitent-msi.market.md/rol.
II. Evenimente care influenfeazil activitatea emitentului - se raporteazd evenimentul/ele importante,
care, potrivit prevederilor legale, trmeazd a fr dezvdluite public, in mod continuu, pe mdsura producerii
lor, in modul prev6zut la pct.28-31 din Regulament (in cazul entitdlilor de interes public), pct.40 qi 41
din Regulament (in cazul entitdfilor admise in cadrul MTF) qi care se refer6, lardase limita, la:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6)
qi 7) din Regulament):

a) adundrii generale ale acfionarilor - se indicd separat pentru fiecare punct inclus in ordinea de zi;

Vd aducem la cunoqtinld cd la data de 03 septembrie 2021, qedinfa Adundrii generale extraordinare a
aclionarilor ,,MOLDASIG" S.A., a avut cvorum, in urma cdreia au fost adoptate urmdtoarele hotdrdri
pentru chestiunile de pe ordinea de zi, dupd cum urmeazf,:

1. Examinarea qi aprobarea Dirii de seaml financiare anuale a Societlfii pentru anul2020;

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi - 100%
S-a HotErflt: A lua act de Darea de seaml financiari anuall a Societi(ii pentru anul 2020,
conform anexelor.

Cu privire la confirmarea organizafiei de audit pentru efectuarea auditului situa(iilor
financiare individuale qi consolidate ale Societlfii pentru anul2021 qi stabilirea cuantumului
retribu(iei serviciilor acesteial

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi - 100%
S-a Hotirit: A confirma organiza(ia de audit ,TPRIMAUDIT COMPANY"S.R.L. pentru
efectuarea auditului situa{iilor financiare individuale qi consolidate ale Societdfii
,,MOLDASIG"S.A. pentru anul202l qi a stabili cuantumul retribufiei serviciilor acesteia.

Cu privire la confirmarea organizafiei de audit pentru efectuarea auditului in scop de
supraveghere in partea ce {ine de adecvarea qi implementarea politicilor qi procedurilor
interne in domeniul prevenirii Ei combaterii spillrii banilor qi finan{Irii terorismului,
precum qi efectuirii tranzac{iilor in cadrul Societifii pentru anul 2021 qi stabilirea
cuantumului retribu{iei serViciilor acesteia;

2.

3.



Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi - 100%
S-a Hotirit: A conlirma organizafia de audit ,,PRIMAUDIT COMPANY"S.R.L. pentru
efectuarea auditului in scop de supraveghere in partea ce {ine de adecvarea qi

implementarea politicilor qi procedurilor interne in domeniul prevenirii qi combaterii
spllirii banilor qi finan{Irii terorismului, precum qi efectulrii tranzac{iilor in cadrul
Societlfii, pentru anul202l qi a stabili cuantumul retribu{iei serviciilor acesteia.

4. Cu privire la alegerea Preqedintelui Comitetului de Audit al Societl(ii.

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi - 100%
S-a HotIrflt: A alege in funcfia de Preqedinte al Comitetului de Audit pe dl Vadim
voDovor.

III. Semnarea

l=
Director General, dl Victor COADA '
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