
















                                                                                                                                                      Formularul 1  

(conform cerințelor expuse la pct.12 din Anexa 4) 
                                                            Perioada de raportare  01.01.2018 – 31.12.2018 

Denumirea emitentului  «Estate Group» S.A 
                                                                                                

Raport anual  al entității admise în cadrul MTF 

cu privire la  persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul 

(potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/ 2012) 
 

Nr. 

d/o  
 

 

 

Numele, prenumele 

persoanei fizice (PF) / 
denumirea  completă a 

persoanei juridice(PJ) 

Codul personal (IDNP)* 

al PJ / numărul de 

înregistrare (IDNO) al PJ  

Domiciliul PF*/ 

sediul PJ 
Criteriul de afiliere 

A B 1 2 3 4 

 I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:   

   a) Membrii Consiliului   
1 1 Novac Valentina   președinte 

2 2 Drăguţă Svetlana   secretar 

3 3 Oleinicova Inna   Membru membru 

4 4 Boboc Mirolina   membru 

5 5 Sechiraș Vera    membru 

  b) Membrii organului executiv   

6 1 Surdu Irina    director 

  c) Membrii Comisiei de cenzori   

7 1 Volodina Olga   peședinte 

8 2 Cucu Iurie   membru 

9 3 Balan Oxana   membru 

  d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.- 

nu sunt 

 II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din 

prezentul Formular 

 1.  Persoanele care exercită controlul asupra emitentului   

 a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele afiliate lor, deţin  sau controlează cel 

puțin 20% din capitalul  social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept 

semnificativă, potrivit legislației speciale – nu sunt 

 b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act 

administrativ – nu sunt 

  2.  Persoane care se află sub  controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă 

 a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote 

semnificative  (20%) în  capitalul acesteia   ori în numele şi/sau din contul căreia societatea acţionează pe bază de 

mandat, contract sau act administrativ  
10 1 Fructe SA, 23,89% 91091e or.Basarabeasca - 
11 2 Rada SA, 24,21% 1002602003819 or. Balti - 
12 3 Frigorifer SA, 36,76% 1005604004279 or.Ocnita - 
13 4 Proterra-Company SRL, 23,35% 1002600029255 mun. Chisinau - 
14 5 Cripton SRL, 24,9% 222706  mun. Chisinau - 

 b)  Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societăţile-fiice ale 

aceleiaşi societăţi-mamă) - nu sunt 

 3.  Persoanele  care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în 
    Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular. 

 a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale 

persoanei fizice afiliate emitentului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi), precum și în virtutea existenței unui interes 

comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puţin 

20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale) - informaţia conţine date cu caracter 

personal și este  procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/ 2000 și Legea nr. 133/ 2011 



15 1 Novac Stefan   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
16 2 Mereniuc Irina   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
17 3 Mereniuc Mihai   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
18 4 Zabolotnii Natalia   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
18 5 Zabolotnii Sergiu   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
20 6 Drăguţă Vladimir   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
21 7 Drăguţă Doina   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
22 8 Oleinicov Nicolai   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
23 9 Oleinicova  Nadejda   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
24 10 Oleinicova Svetlana   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
25 11 Polovnicov Denis   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
26 12 Polovnicov Dan   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
27 13 Nanu Vladimir   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
28 14 Lavric Karolina   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
29 15 Boboc Victor   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
30 16 Paik Anna   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
31 17 Paik Victor   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
32 18 Botnaru Marcela   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
33 19 Șamsi Irina   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
34 20 Șamsi Dumitru   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
35 21 Sechiraș Viaceslav   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
36 22 Sechiraș Vlada   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
37 23 Sechiraș Artur   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
38 24 Volodina Nina   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
39 25 Volodin Victor   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
40 26 Volodin Anatolii   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
41 27 Pocapskaia Anna   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
42 28 Balan Serghei   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
43 29 Cucu Victor   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
44 30 Cucu Natalia   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
45 31 Cucu Vladislav   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
46 32 Surdu Nicolae   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
47 33 Surdu Alexandra   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 



48 34 Surdu Serghei   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
49 35 Şutova Svetlana     Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
50 36 Şutova Natalia   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
51 37 Surdu Victor   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
52 38 Surdu Grigore   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
53 39 Arteomova Maria   Persoana afiliată persoanei cu 

funcții de răspundere 
 b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu  persoanele sale 

afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i)  deținerii a cel puțin unei cote 

de 20% în  capitalul social al acestora   ori  (ii) a calității lor  de membru în organele de conducere ale respectivei 

persoane juridice – nu sunt  

 4.  Alte persoane  care acţionează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus – nu sunt 
Notă: 
* Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/ 2000 și Legea nr. 

133/ 2011. 

 


