
COMUNICAT
privind plasarea valorilor mobiliare de stat

     Ministerul Finanţelor propune spre plasare valori mobiliare de stat în sumă de 12000000 (douasprezece milioane ) lei.

     Valorile mobiliare de stat vor fi plasate pe piaţa primară la licitaţiile, care vor fi desfăşurate la Banca Naţională a Moldovei la 07 mai 2014.

     Ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de Banca Naţională a Moldovei de la dealerii primari şi băncile 

participante autorizate să participe la licitaţiile de vînzare a valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscrieri în conturi.

     Ordinele clienților (investitorilor) de procurare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de către dealerii primari autorizaţi de Banca 

Naţională a Moldovei.
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str. Cosmonauților, 7 mun. Chișinău 

MD-2005, Republica Moldova

tel: (+373 22) 262523, fax: (373 22) 262517
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Tipul VMS Termenul 

de 

circulație 

al VMS

Codul ISIN Valoarea 

nominală 

a unei 

VMS (lei)

Volumul 

indicativ al 

emisiunii 
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Rata anuală 
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Mărimea 

maximală a 

marjei acceptate 

pentru OS cu 

dobîndă flotantă, 

(p.p.)

Termenele de achitare 

a dobînzii

Obligațiuni de stat 2 ani MD3RM2001451 100 12 la valoarea 

nominală 

12.05.2014 12.05.2016 12.11.2014; 12.05.2015; 

12.11.2015; 12.05.2016
0,206,30
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a dobînzii

Ministru  Arapu Anatol

1 Rata anuală variabilă – rata medie la bonurile de trezorerie, calculată conform Condiţiilor de plasare, circulaţiei şi răscumpărare a OS cu dobînda flotantă. Ratele anuale variabile 

pentru calcularea următoarelor cupoane vor fi anunţate prin comunicatele Ministerului Finanţelor cu cinci zile înainte de începerea perioadei cuponului respectiv.


