
                                                                                          Classification: Public 

Anexa nr.2  

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul  

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,  

pct.40-41 din Capitolul III  al Regulamentului) 

  

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare 

1. Denumirea completă a emitentului: B.C. ”ProCredit Bank” S.A. 

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: 

X o bancă,  

 o societate de asigurări,  

 o companie de leasing, 

 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, 

    un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF. 

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail :  

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova,  

tel: 022 80000010, www.procreditbank.md, office@procreditbank.md 

4.Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea 

surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se 

publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare. 

1. www.procreditbank.md 

2. Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor 

 

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului  

7. Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului (pct.28 

subpct.8) din Regulament):  

- data producerii evenimentului; 12 Noiembrie 2021 

- descrierea modificărilor; Dl. Andrei Taracanov a fost aprobat de către Banca Națională a Moldovei în 

funcția de membru al Comitetului de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A. 

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului; Consiliul Băncii din 28 Iulie 2021; 

- numele, prenumele, funcţia deţinută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcţii de 

răspundere; Dna Olga Bulat a deținut funcția de membru, Preşedinte al Comitetului de Conducere, la data de  

28 Iulie 2021, Membrii Consiliului Băncii au luat act privind acceptarea cererii de demisie parvenită din 

numele Dnei Olga Bulat. 
- cauzele care au generat modificarea respectivă; Urmare a depunerii cererii de demisie a Dnei Olga Bulat.  

- altele, după caz: Actualmente, Doamna Olga Bulat îşi continuă activitatea sa profesională în cadrul Grupului 

ProCredit, Academia ProCredit din Germania, Furth.  

 

Astfel, începând cu data de 12 Noiembrie 2021, componența nominală a Comitetului de Conducere al B.C.”  

ProCredit Bank” S.A. este următoarea: 

• Dna. Irina Coroi-Jovmir – Preşedinte al Comitetului de Conducere 

• Dl. Vladimir Domentii – Adjunct al Preşedintelui Comitetului de Conducere 

• Dl. Andrei Taracanov - Adjunct al Preşedintelui Comitetului de Conducere 
 

III. Semnături 

Președintele Comitetului de Conducere   ________________/Irina Coroi-Jovmir 

           

Data 19.11.2021 
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