
                                                                                          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,  

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. Aprobarea de către emitent a Codului de guvernanţă corporativă şi a modificărilor operate la 

acesta (pct.28 subpct.21) din Regulament: 

- organul de conducere al emitentului şi data când a fost aprobată hotărârea respectivă; Consiliul Băncii 

convocat la data 19.11.2021. 

- descrierea modificărilor operate la Codul de guvernanţă corporativă; Codul de Guvernanţă 

Corporativă al Băncii a fost supus revizuirii anuale în corespundere cu reglementările legislative în 

vigoare. Versiunea actuală a fost modificată corespunzător modificărilor Legii privind societăţile 

pe acţiuni nr. 1134/1997 şi Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind cadrul de 

administrare a activităţii băncilor nr. 322/2018, inclusiv: 

 - Au fost completate aspecte privind formelor de ţinere a şedinţelor Adunării Generale a 

Acţionarilor în conformitate cu prevederile statutare.  

 - A fost modificată structura Comitetului de Conducere al Băncii  în conformitate cu 

prevederile statutare.  

- informaţia privind data intrării în vigoare a Codului de guvernanţă corporativă: Din data aprobării 

deciziei de către Consiliul Băncii – 19.11.2021.   
- sursele unde Codul de guvernanţă corporativă a emitentului este disponibil: Pagina web oficială a Băncii 

(www.procreditbank.md), accesînd: Dezvăluirea informaţiei/Informaţie privind guvernanţa 

băncii/Codul de guvernanţă corporativă. 

 

III. Semnături 

 

Președintele Comitetului de Conducere ________________/Coroi-Jovmir Irina 

 

 

Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere ________________/Taracanov Andrei 

 

Data 23.11.2021 
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