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Aviz 
Privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor 

B.C. “Victoriabank” S.A. 
 

Stimaţi acţionari!  
 
Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 48 – 53 din Legea Nr. 

1134-XIII din 02.04.1997 ”Privind societățile pe acțiuni” cu modificările și completările ulterioare, 
art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 ”Privind activitatea băncilor” și art. 17 din Statutul Băncii, 
în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (PV nr. 151 din 24.11.2022), este 
convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A., care 
va avea loc la data de 21 Decembrie 2022, ora 16:00, prin corespondență. 

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea şi examinarea buletinelor de vot) - 
sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 
nr.141. 

Ordinea de zi a Adunării: 
 

1. Cu privire la modificarea Statutului B.C. ”Victoriabank” S.A. 
 

Lista acţionarilor Băncii, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată 
conform situaţiei la data de 25 Noiembrie 2022. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în 
conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la 
data desfăşurării Adunării Generale a acţionarilor Băncii. 

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor începând cu data de 12 Decembrie 2022 până la 21 Decembrie 2022, 
orele 16:00 (în zilele de lucru) între orele 09.00-13.00 şi 13:30-16.00 la sediul Băncii (mun. 
Chişinău, str. 31 august 1989, 141, Direcția Guvernanță Corporativă) sau prin e-mail la adresa 
office@vb.md. 

Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat în original la Bancă imediat 
după primirea lui, dar nu mai târziu de 21 Decembrie 2022, orele 16:00.  

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea 
unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md și în ediția periodică 
“Capital Market”, în termenul stabilit de legislație. 

Relaţii la telefon: 030-30 3179, 030-30 3181 
  
 

Comitetul de Direcţie al B.C. “Victoriabank” S.A. 
 
 
 
 

http://www.victoriabank.md/

