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Anexa nr.2 

la Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la 
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare  

 

Informaţii de ordin 

continuu privind evenimentele care influenţează emitentul 

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, 

Secţiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului) 

 

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare 

1. Denumirea completă şi prescurtată a emitentului de valori Mobiliare B.C. „VICTORIABANK” S.A. 

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: 

 instituţie financiară, 
 emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 

3. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori Mobiliare MD-2004, mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 
nr.141, tel.: 022 57-61-00, fax: 022 23-30-89, www.victoriabank.md, office@vb.md; valori.mobiliare@vb.md; 

4. Informaţia privind modul de dezvăluire publică a informaţiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor şi, după caz, indicarea 

denumirii ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care se publică comunicatele şi sau se dezvăluie public informaţia 
corespunzătoare – Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau Capital Market, pagina Mecanismului oficial de stocare a 
informației https://emitent-msi.market.md și pagina web a Băncii http://www.victoriabank.md   

 

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului  

7. Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament): 
Schimbări în structura Comitetului de Direcție (organ executiv) al BC ”VICTORIABANK” S.A.: 
- data producerii evenimentului: 24 iunie 2021 
- descrierea modificărilor: exercitarea funcției de Vicepreședinte al Comitetului de Direcție al B.C. ”VICTORIABANK” S.A. 

urmare a desemnării de către Consiliul de Administrație al băncii și confirmării în funcție de către Banca Națională a 
Moldovei; 

- organul competent care a aprobat / decis asupra cazului: Consiliul de Administrație al băncii / Banca Națională a 
Moldovei 
 numele, prenumele, funcția deținută: Elena-Ionela Maloș – Vicepreședinte al Comitetului de Direcție al B.C 
”VICTORIABANK” S.A. 

- cauzele care au generat modificarea respectivă: Decizia Consiliului de Administrație al BC ”VICTORIABANK” S.A. din 
data de 30 martie 2021 (PV nr. 107) și aprobarea de către Banca Națională a Moldovei la data de 24 iunie 2021 în vederea 
exercitării funcției de Vicepreședinte al Comitetului de Direcție de către dna Elena-Ionela Maloș. 

 
Începând cu data de 24.06.2021, organele de conducere ale B.C. ”VICTORIABANK” S.A. activează în componență completă: 
 
Membrii Consiliului de Administrație al BC ”VICTORIABANK” S.A.: 
Victor Țurcan, Președinte al Consiliului de Administrație; 
Thomas Grasse, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație; 
Murat Sabaz, Membru al Consiliului de Administrație; 
Tiberiu Moisă, Membru al Consiliului de Administrație; 
Igor Spoială, Membru al Consiliului de Administrație; 
Peter Franklin, Membru al Consiliului de Administrație; 
Maris Macinskis, Membru al Consiliului de Administrație. 
 
Membrii Comitetului de Direcție al BC ”VICTORIABANK” S.A.: 
Bogdan Pleșuvescu - Președinte al Comitetului de Direcție;  
Vasile Donica – Vicepreședinte al Comitetului de Direcție;  
Sorin Șerban – Vicepreședinte al Comitetului de Direcție; 
Vitalie Corniciuc – Vicepreședinte al Comitetului de Direcție; 
Elena-Ionela Maloș- Vicepreședinte al Comitetului de Direcție. 
 
III. Semnături 
Bogdan Pleșuvescu 
Președinte al Comitetului de Direcție 

 

Iurie  Țîrdea 

Director, Direcția Guvernanță  Corporativă

 

29 iunie 2021 
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