
CONFIDENTIAL 

Către: 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

C E R E R E 
de înregistrare a emitentului VMC de către DCU 

1. Emitentul:
denumirea: 

adresa juridică: 

IDNO/cod fiscal: 

reprezentat de:* 
nume, prenume funcția telefon 

3. Reprezentanții Emitentului
Emitentul împuternicește următorii reprezentanți ai Emitentului cu dreptul de a reprezenta 
Emitentului în fața DCU, inclusiv a depune cereri de înregistrare și restructurare a emisiunilor de 
valori mobiliare la DCU, prezenta și solicita informații de la DCU, solicita modificarea datelor privind 
emitentul, solicita și ridica lista acționarilor și exercita alte activități referitoare la emitent și 
valorile mobiliare emise de acesta, stabilite de Regulile DCU.

nume, prenume funcția telefon 

reprezentant:
nume, prenume funcția telefon 

4. Comunicări între DCU și Emitent

Data cererii Semnătura 

Reprezentant 

5. Declarația pe propria răspundere și angajamentele Emitentului

Emitentul declară pe propria răspundere că informațiile prezentate în cerere și anexe 
sunt veridice și corecte;
Emitentul își exprimă acordul ca DCU să prelucreze datele cu caracter personal în privința 
persoanelor indicate în prezenta cerere;
Emitentul se obligă să informeze DCU în cazul modificării datelor privind emitentul și 
datelor din certificatul înregistrării de stat al valorilor mobiliare, emis de CNPF.

6. Anexe
Emtentul prezintă anexat la prezenta cerere:

Documentele oficiale vor fi recepționate și expediate de Emitent la/de la următorul email:

 email: 

Emitentul ia act și acceptă că toate documentele oficiale vor fi recepționate și expediate de DCU 
la/de la email dcu@dcu.md sau alte adrese email cu extensiunea @dcu.md. 

2. Înregistrarea Emitentului
Emitentul solicită înregistrarea de către DCU, conform datelor indicate în pct.1.

3. Reprezentanții Emitentului
Emitentul împuternicește următorii reprezentanți ai Emitentului cu dreptul de a reprezenta
Emitentului în fața DCU, inclusiv a depune cereri de înregistrare și restructurare a emisiunilor de
valori mobiliare la DCU, prezenta și solicita informații de la DCU, solicita modificarea datelor
privind emitentul, solicita și ridica lista acționarilor și exercita alte activități referitoare la
emitent și valorile mobiliare emise de acesta, stabilite de Regulile DCU.

reprezentant:
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