3.2. Anexa 2
Raportari privind investitiile in filiale ( “Grupul SIF Moldova”)

Deciziile adoptate de Consiliul de Administrati privind infiintarea filialelor si majorarea
capitalului social au fost raportate public; obiectul si continutul raportarilor curente
corespunde reglementarilor legale incidente.
2013- Infiintarea ASSET INVEST SA prin hotarare a Consiliului de Administratie
1. RC 02.08.2013- hotararea Consiliului de Administratie;
2. RC 08.10.2013- infiintarea societatii;
3. 09.10.2013- solicitarea ASF nr. A/8222/09.10.2013 de completare a RC din 08.10;
4. RC 09.10.2013- completare RC din 08.10.2013
2014- participare la majorarea capitalului social al societatilor infiintate de ASSET INVEST
INVEST SA- decizie a Consiliului de Administratie, pe baza materialelor aprobate de AGOA
SIF2 din 15.04.2014 (Program activitate 2014, Declaratie politici investitionale 2014-2018 –
pct.7 de pe ordinea de zi )
5. RC 09.07.2014- hotararea CA de aport numerar la mcs;
6. RC 15.10.2014- implementarea hotararii CA de mcs prin aport in numerar (1)
7. RC 12.12.2014- implementarea hotararii CA de mcs prin aport in numerar (2)
2015 – implementare proiecte, finantare prin aport in numarar la majorarea capitalului social
8. RC 10.02.2015 - majorarea capitalului social cu aport in numerar la Real Estate Asset
SA, Agribusiness Capital SA si Opportunity Capital SA (2.637.166 lei ,reprezentand
30% din valoarea aprobata prin hotararile AGAE din octombrie 2014, pentru
asigurarea capitalului de lucru; actiunile nesubscrise au fost anulate).
9. RC 02.03.2015- Decizia ASF nr.352/02.03.2015 privind inregistrarea grupului SIF
Moldova: SIF Moldova- societate “mama” si 10 filiale, la care detine direct sau indirect
10. RC 02.04.2015 – In acord cu Programul de activitate 2015 si Bugetul de venituri si
cheltuieli 2015 (aprobate prin hotararea AGOA nr. 7/02.04.2015), Consiliul de
Administratie a procedat la evaluarea proiectelor investitionale propuse de societatile
la care are detineri majoritare, din perspectiva performantelor/rentabilitatilor
estimate, impactului asupra performantelor viitoare ale portofoliului SIF Moldova si
riscurilor asociate si a aprobat finantarea unor proiecte. Sunt vizate investitii de tip
“private equity” axate pe domeniile agribusiness, real estate si industrial, care sa
constituie o alternativa de randament in perioade de scadere a indicilor bursieri.
Completarea profilului investitional al SIF Moldova creeaza alternative pentru un plus
de randament estimat al NAV pe termen mediu si lung.
11. RC 14.04.2015- majorare capital social Agribusiness Capial SA cu 7.158.125 lei.
12. RC 05.05.2015 - informare privind investitia SIF Moldova in societatea Agrointens
(filiala Agribusiness Capital SA) pentru achizitia unei mari ferme de cultura intensiva a
afinelor din Romania achizitie active ferma afine si transfer de business in valoare
totala de 2,54 mil €.
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13. RC 09.06.2015 –majorare capital social al Agrointens (filiala Agribusiness Capital SA),
cu echivalentul in lei a sumei de 741.596 €, pentru asigurarea capitalului necesar
proiectului de investitii “Intens” - transa 2.
14. RC 04.08.2015- Încheierea unui acord de către Real Estate Asset S.A, cu Central
European Financial Services S.A., în calitate de acționar majoritar al Nord S.A. și
actionar indirect al Prodplast Imobiliare S.A., cu privire la protecția drepturilor
acționarului minoritar și stabilirea unor angajamente reciproce în ceea ce privește
deținerile în cadrul societatilor Nord S.A., Prodplast Imobiliare S.A și Veranda Obor
S.R.L.
15. RC 05.08.2015- achizitia de catre Real Estate Asset S.A. a unui numar de 6.555.211
actiuni PRODPLAST IMOBILIARE ( PPLI) in valoare de 39.921.234,99 lei (la pretul de
6,09 lei/actiune) si un numar de 643.859 actiuni NORD (NORD) in valoare de
4.828.942,5 lei (la pretul de 7,5 lei/actiune) (au fost facute si notificari in piata privind
depasirea pragului de 20%, respectiv 15%, conform art.116 din Regulamentul CNVM
nr.1/2006).
In cadrul raportarilor periodice de activitate ale Consiliului de Administratie (2013- T3 2015)
au fost informatii privind deciziile adoptate si stadiul implementarii acestora; incepand cu
anul 2015 este creata o sectiune distincta privind activitatea filialelor din cadrul “Grupului SIF
Moldova”.
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