AVIZ CU PRIVIRE LA EFECTUAREA OFERTEI DE PRELUARE BENEVOLĂ A
ACȚIUNILOR EMITENTULUI „AGAT” S.A.
Stimate acţionar a „AGAT” S.A.
„SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L., (IDNO 1006600054859, MD-2071,
str. Serghei Lazo, 40, mun. Chișinău, Republica Moldova), care până la anunţarea ofertei
de preluare împreună cu persoanele cu care activează în mod concertat deţine 7332046 acţiuni
ordinare nominative cu drept de vot a „AGAT” S.A. (în continuare „Ofertant”) anunţă oferta
de preluare benevolă pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, obiectul căreia îl constituie
764886 acţiuni ordinare nominative cu drept de vot, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,
cod ISIN MD14AGAT1006, emise de „AGAT” S.A., IDNO 1002600042845; adresa
juridică: MD-2075, str. M. Sadoveanu, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova, la preţul
de 11,45 (unsprezece lei 45 bani) lei per acţiune, cu termen de acţiune a ofertei de preluare
benevolă de 15 zile calendaristice din data anunţării ofertei prezente.
Oferta de preluare benevolă va fi deservită de către Societatea de Investiții C.B.
„DAAC Invest” S.A., IDNO 1003600091448; data înregistrării 26.11.2008, licența de
Societate de Investiții de categoria „B”, nr. 000808 din 11.02.2015 pe termen nelimitat.
Propunerile de vânzare se vor recepţiona în perioada 23.02.2022 – 09.03.2022 (termenul de
acţiune a ofertei de preluare benevolă), zilnic între orele 9:00–12:00 şi 14:00-17:00 cu
excepţia zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare, de către Societatea de Investiții
C.B. „DAAC Invest” S.A., la adresa: MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
Calea Ieşilor 10, of.14.
Telefoanele de contact: /37322/ 50 83 51; 74 15 72.
Citiți prospectul Ofertei de preluare benevolă înainte de a vinde acțiunile.

-

Doritorii pot lua cunoştinţă cu conţinutul prospectului Ofertei de preluare benevolă pe
parcursul termenului de acţiune a Ofertei:
La sediul Intermediarului Societății de Investiții C.B. „DAAC Invest” S.A.: MD-2069,
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10, of.14
La sediul Emitentului „AGAT” S.A.: MD-2075, Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. M. Sadoveanu, 42.
Suplimentar
Pentru vânzarea valorilor mobiliare, acționarii vor prezenta actul de identitate
în original și în copie.
În cazul în care vânzarea acţiunilor se va face prin reprezentant, se va prezenta procura
de reprezentare, perfectată (autentificată) notarial în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Intermediar Societatea de Investiții C.B. „DAAC Invest” S.A.;
Ofertant „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L.

