AVIZ

privind rezultatele Ofertei de preluare benevolă a acţiunilor
emise de „INTROSCOP” S.A., derulată de Ofertantul ÎM „MERIDIAN INVEST-2853”
S.R.L., aprobată prin Decizia CNPF nr. 34/2 din 08.07.2016
1. Tipul Ofertei: Oferta publică de preluare benevolă;
2. Numărul şi data Hotărîrii CNPF privind aprobarea prospectului de ofertă: 34/2 din
08.07.2016, în vigoare din 15.07.2016;
3. Perioada de derulare a ofertei de preluare: 20.07.2016-03.08.2016;
4. Identificarea Ofertantului: Î.M. „MERIDIAN INVEST-2853” S.R.L., IDNO
1008600044667, cu sediul str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 63, mun. Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova.
5. Identificarea persoanelor care acţionează în mod concertat cu Ofertantul: Vasile Roşioru.
Vasile Roşioru deţine funcţia de preşedinte al Consiliului Emitentului şi partea socială în
mărime de 41,90% din capitalul social al Ofertantului.
6. Identificarea Emitentului: ”INTROSCOP” S.A., IDNO 1003600008563, cu sediul str.
Meșterul Manole, nr. 20, mun. Chișinău, MD-2044, Republica Moldova.
7. Identificarea Intermediarului Ofertei: S.C. „BROKER M-D” S.A.,
IDNO
1008600020564, cu sediul str. Vasile Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova, titulară a Licenţei seria CNPF nr. 000815 eliberată la data de
15.03.2015;
8. Numărul acţiunilor şi procentul reprezentat, deţinut de Ofertant împreună cu persoanele
care acţionează în mod concertat cu Ofertantul anterior iniţierii ofertei de preluare:
1 460 074 acţiuni, ce constituie 95,925% din capitalul social al ”INTROSCOP” S.A.
9. Numărul acţiunilor şi procentul reprezentat, deţinute de Ofertant anterior iniţierii ofertei de
preluare: 1 369 874 acţiuni, ce constituie
89,999% din capitalul social al
”INTROSCOP” S.A.
10. Numărul acţiunilor şi procentul reprezentat, deţinut de persoanele care acţionează în mod
concertat cu Ofertantul anterior iniţierii ofertei de preluare: 90 200 acţiuni, ce constituie
5,926% din capitalul social al ”INTROSCOP” S.A.
11. Locul derulării Ofertei de preluare benevolă: sistemul pieţei reglementate administrat
de Bursa de Valori a Moldovei S.A.
12. Numărul de valori mobiliare care au făcut obiectul Ofertei de preluare benevolă şi
procentul reprezentat de acestea: 152 223 acțiuni ordinare nominative de clasa I emise
de Emitent, cod ISIN MD14TROS1007, reprezentând 10,001 % din totalul acţiunilor
de clasa respectivă, emise de către Emitent.
13. Preţul valorilor mobiliare plătit în cadrul Ofertei: Preţul de ofertă constituie 112,41 lei
pentru o acţiune.
14. Numărul şi procentul de valori mobiliare propuse spre vînzare în cadrul Ofertei: 96 465
acţiuni, ce constituie 6,338% din totalul acţiunilor emise de către Emitent.
15. Numărul şi procentul de valori mobiliare efectiv achiziţionate de către Ofertant în cadrul
Ofertei: 96 465 acţiuni, ce constituie 6,338% din totalul acţiunilor emise de către
Emitent.
16. Suma totală plătită pentru valorile mobiliare achiziţionate în cadrul Ofertei: 10 843 630,65
lei.
17. Deţinerea de valori mobiliare ale Ofertantului după derularea Ofertei: 1 466 339 acţiuni,
ce constituie 96,337% din totalul acţiunilor emise de către Emitent.
18. Urmare a Ofertei de preluare benevolă, deţinătorii de acţiuni ale emitentului
„INTROSCOP”SA sunt în drept să adreseze Ofertantului o cerere de achiziţionare

obligatorie a acţiunilor ce le deţin, conform prevederilor art. 31 al Legii privind piaţa de
capital, în termen de cel mult 3 luni de la expirarea duratei ofertei de preluare benevolă, şi
anume în perioada 04.08.2016 – 04.11.2016.
Preţul de achiziţionare obligatorie a acţiunilor va constitui 112,41 lei.
Locul recepţionării cererilor de achiziţionare obligatorie: MD-2069, str. Calea Ieşilor, nr.
8, mun. Chişinău, Republica Moldova, telefon de contact 0 22 244 710/ 069344503 (Balan
Elena), în zilele de lucru, între orele 10-00 – 16-00.
Ofertantul va achita contravaloarea acţiunilor prin virament bancar, la contul prezentat de
către acţionar, în termen de max. 2 săptămîni de la data înregistrării cererii de
achiziţionare obligatorie a deţinătorului de valori mobiliare.
Ofertant: ÎM „MERIDIAN INVEST-2853”SRL

