EXTRAS din MO Nr.441-451 la data de 16 decembrie 2016
„BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, IDNO 1002600035719, aduce la cunoştinţa potenţialilor
cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiilor „cu strigare” de vînzare a bunurilor
mobile (valori mobiliare) în loturi unice, în perioada 19.12.2016 - 30.12.2016, după cum urmează:
Denumirea emitentului

IDNO

Cantitatea
acţiuni, un.

de Prețul unei acțiuni,
Suma, lei
lei

„CEPROSERVING” S.A.

1003600115245

347637

176,91

61500461,67

C.A.
„ALLIANCE
INSURANCE
GROUP” 1002600029347
S.A.

232485

4,95

1150800,75

Bunurile mobile se vînd în condiții speciale care sînt prevăzute de actele interne ale emitenților nominalizați și
de către legislația RM. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a
activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru între orele 10.00-16.00, la sediul „Banca Socială” S.A., în
lichidare, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55 (tel. 068881818) și la Societatea de investiții
„VALINVEST” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghenadie Iablocikin 5/1 (tel.: 097543503; 079778164).

Lichidatorul S.R.L. „SUCCES-M”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 30.12.2016, ora 09.00, pe
adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a bunurilor din masa
debitoare a S.R.L. „Succes-M”: construcție comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral
0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un lot unic. Preţul lotului unic constituie 28 428 750,00 lei.
Pentru a participa la licitaţie trebuie prezentate următoarele acte: cererea de participare, buletinul de identitate
(pentru persoanele fizice), copia certificatului de înregistrare (pentru persoanele juridice), procura pentru a
efectua tranzacţia de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului de 5% din preţul lotului unic şi a taxei de
participare de 1000 lei.
Cererile se depun la oficiul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, pînă pe data de
27.12.2016, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei.
Persoanele care doresc să participe la licitaţie urmează să depună pe contul de acumulare al lichidatorului AA
„Vasiliev Ruslan”, cont 225107162717, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C. „EuroCredit Bank” S.A.,
ECBMMD2X, acontul de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare de 1000 lei. Lichidator - 069257353.
	
  

