
 

 
INFORMAȚII PUBLICE COMUNICAT INFORMATIV 01.08.2020 

Modificarea comisioanelor DCU: 
diminuarea comisionului pentru ținerea evidenței acționarilor 

Începând cu 1 august 2020, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a modificat:  

• comisionul pentru ținerea evidenței acționarilor (comisionul 10.1); 
• comisionul pentru eliberarea listei acționarilor (comisionul 10.2). 

Comisionul pentru ținerea evidenței acționarilor și 
eliberarea listei acționarilor pentru AGA ordinară anuală (10.1) 
Noul comision 10.1. include serviciile de ținere a evidenței acționarilor și de eliberare a listei 
acționarilor pentru adunarea generală ordinară anuală a acționarilor. 

Comisionul se va stabili în funcție de numărul de acționari și va constitui: 

Numărul de acționari Comision, lei 

până la 100 acționari 1900 
de la 101 până la 500 acționari 2900 
de la 501 până la 2000 acționari 4900 
de la 2001 până la 5500 acționari 6900 
de la 5501 acționari 8900* 

* valoarea maximală a comisionului, indiferent de numărul de acționari ce depășește 5501 

Noul comision este semnificativ mai mic față de comisionul aplicat până în prezent: 

Număr de acționari Comision anual VECHI Comision NOU Diminuare 

< 50 2400 1900 -500 
51 - 100 3600 1900 -1700 
101 - 300 4800 2900 -1900 
301 - 500 6000 2900 -3100 
501 - 700 9600 4900 -4700 
701 – 1000 13200 4900 -8300 
1001 – 1500 21600 4900 -16700 
1501 – 2000 26400 4900 -21500 
2001 – 3000 36000 6900 -29100 
3001 - 5500 36000+0,20 per acționar 6900 -29100 și 0,20 per acționar 
de la 5501 42002+0,20 per acționar 8900 -33102 și 0,20 per acționar 

Noul comision se va achita la eliberarea listei acționarilor pentru AGA ordinară anuală, dar nu va 
fi aplicat/facturat lunar sau trimestrial, cum se efectua până în prezent. 

Comisionul pentru eliberarea listei acționarilor 
în alte cazuri decât pentru AGA anuală ordinară (10.2) 
Comisionul 10.2 se va percepe la eliberarea listei acționarilor pentru orice alte cazuri, cu 
excepția listei acționarilor pentru AGA anuală ordinară a acționarilor. 

Comisionul va constitui 200 lei și se va aplica separat pentru fiecare listă eliberată de DCU. 

Informații suplimentare 
Lista completă a Comisioanelor DCU (↓ .pdf) 

Hotărârea CS DCU nr.20/2020 privind modificarea comisioanelor DCU (↓ .pdf) 

Întrebări? Propuneri? Sugestii? 
Rugăm să le expediați la adresa dcu@dcu.md 

 

https://www.dcu.md/ro/reglementari/comisioanele-dcu
https://www.dcu.md/doc/HCS%20DCU%2020-2020.pdf
mailto:dcu@dcu.md
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