
 Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la calculul 
drepturilor de vot şi înregistrarea transferului 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor 

  
  

DECLARAŢIE 

privind existenţa sau lipsa activităţii concertate a persoanei 

fizice care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare  

în capitalul social al băncii 

  

Subsemnatul _________________, cu domiciliul în ___________________, adresa de 
corespondenţă ____________________, telefon ____________, fax ______________, posesor 
al actului de identitate tip _________________ seria ___________ nr.________, eliberat de 

___________ la data de ______________, valabil pînă la data de ____________, în calitate de 
persoană fizică care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii 

__________________, deţinător al numărului de acţiuni _______unităţi, care constituie o cotă 
de participare în capitalul social al băncii în mărime de ____ %, şi conform 

___________________________________________________________________________ 
(se indică denumirea, numărul şi data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei cote de participare în capitalul social al băncii)  

voi deţine acţiuni ale băncii în număr de _______, care vor constitui o cotă de 

________________% din capitalul social al băncii şi ____________% din drepturile de vot, prin 
prezenta declar următoarele: 
  

Avînd în vedere prevederile legale aplicabile, precum şi prevederile statutului băncii, declar pe 
propria răspundere că1: 
  

1. NU ACŢIONEZ CONCERTAT2 cu nici unul dintre deţinătorii direcţi sau indirecţi de acţiuni 
ale băncii, persoane fizice sau juridice. 

2. Declar pe propria răspundere că în cazul în care voi decide SĂ ACŢIONEZ CONCERTAT cu 
alţi acţionari: 
a) VOI INFORMA, Banca Naţională a Moldovei, conform prevederilor legale, despre orice 

acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea 
concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul 

adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în 
cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori 
exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al 

băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; 
b) VOI SOLICITA PERMISIUNEA SCRISĂ a Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile 

prevăzute de lege. 
  
ACŢIONEZ CONCERTAT cu următoarele persoane din cadrul acţionariatului societăţii: 

  
Persoane fizice: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  
Persoane juridice: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 



  

Şi împreună vom deţine: 
a) o cotă în mărime de ____________________% din capitalul social al băncii în număr de 
_________________ acţiuni; 

b) ___________________ % din drepturile de vot. 
  

Natura relaţiilor existente între membrii grupului de persoane care acţionează concertat din care 
fac parte: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  

Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: 
_____________________________________________________________________________
______________________ 

  
După caz, specificaţi persoana/ele de contact (cu condiţia că aceasta/acestea posedă limba de 

stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informaţii: 
_________________________________________________ (numele,prenumele),                                      
_________________________________________________ (locul de muncă),  

 _________________________________________________ (funcţia), 
adresa de contact: ______________________________, telefon ___________, fax _________ 

  
Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate informaţiile cuprinse în 
această declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea. 

  
 Semnătura persoanei _________________ 

  
Data perfectării “ __ ” ____________ 20 __ 
  

___________________ 
1 Se bifează compartimentul corespunzător 
2 Noţiunea de “activitate concertată” conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei 

  
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016] 

 Anexa nr.2 

la Regulamentul cu privire la calculul 
drepturilor de vot şi înregistrarea transferului 

dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor 
  
  

DECLARAŢIE 

privind existenţa sau lipsa activităţii concertate a persoanei 

juridice care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare  
în capitalul social al băncii 

  

Subsemnatul _________________, cu domiciliul în ___________________, adresa de 
corespondenţă ____________________, telefon ____________, fax ______________, posesor 

al actului de identitate tip _________________ seria ___________ nr.________, eliberat de 
___________ la data de ______________, valabil pînă la data de ____________, în calitate de 
reprezentant legal al persoanei juridice _____________________________ cu nr. IDNO 

_________________________, care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare în capitalul 
social al băncii ____________________, deţinător al numărului de acţiuni ___________unităţi, 



care constituie o cotă de participare în capitalul social în mărime de______ %, şi conform 

_____________________________________________________________________________ 
(se indică denumirea, numărul şi data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei cote de participare în capitalul social al băncii)  

va deţine acţiuni ale băncii în număr de____________________, care vor constitui o cotă de 

________% din capitalul social al băncii şi _____ % din drepturile de vot, prin prezenta declar 
următoarele: 
  

Avînd în vedere prevederile legale aplicabile, precum şi prevederile statutului băncii, declar pe 
propria răspundere că1: 

  
1. Societatea pe care o reprezint NU ACŢIONEAZĂ CONCERTAT2 cu nici unul dintre 
acţionarii societăţii, persoane fizice sau juridice. 

  
2. Declar pe propria răspundere că în cazul în care societatea pe care o reprezint va decide SĂ 

ACŢIONEZE CONCERTAT cu alţi acţionari, aceasta: 
a) VA INFORMA, Banca Naţională a Moldovei, conform prevederilor legale, despre orice 
acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea 

concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul 
adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în 

cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori 
exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al 
băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; 

b) VA SOLICITA PERMISIUNEA SCRISĂ a Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile 
prevăzute de lege. 

  
Societatea pe care o reprezint ACŢIONEAZĂ CONCERTAT cu următoarele persoane din 
cadrul acţionariatului societăţii: 

  
Persoane fizice: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  
Persoane juridice: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  
Şi împreună vor deţine: 

a) o cotă în mărime de ___________________% din capitalul social al băncii în număr de 
__________________ acţiuni; 
b) __________________% din drepturile de vot. 

  
Natura relaţiilor existente între membrii grupului de persoane care acţionează concertat din care 

societatea pe care o reprezint, face parte: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: 

_____________________________________________________________________________ 
  
După caz, specificaţi persoana/ele de contact (cu condiţia că aceasta/acestea posedă limba de 



stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informaţii: 

____________________________________________________________  (numele, prenumele),   
____________________________________________________________ (locul de muncă),                
____________________________________________________________ (funcţia),            

adresa de contact: ____________________, telefon ________, fax ______ 
  

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate informaţiile cuprinse în 
această declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea. 
  

  
Semnătura reprezentantului legal al persoanei _____________________ 

  
Loc ştampilă 
  

Data perfectării “ ___” ____________ 20 _ 
   

____________________ 
1 Se bifează compartimentul corespunzător 
2 Noţiunea de “activitate concertată” conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei 

  
[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016] 


