Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Comunicat
(in contextul pandemiei COVID-19)
Consiliul de administratie doreste sa aduca la cunostinta investitorilor ca SIF Moldova, unul dintre
cei mai importanți actori din piața de capital din România, desfasoara permanent activitati de
responsabilitate sociala, in concordanta cu propriul Cod de guvernanta corporativa.
In fiecare an, SIF Moldova si societatile din grup sprijina in mod direct sau prin intermediul
fundatiilor sau asociatiilor specializate, categorii defavorizate din comunitatea unde isi desfasoara
activitatea si sustine activitati educative, medicale, stiintifice si culturale, sportive sau de mediu,
evenimente de interes local sau national.
In acest an, pentru ca înțelegem gravitatea pandemiei și implicațiile asupra sănătății si vietii publice am
hotarat sa directionam cu urgenta si prioritate sprijinul nostru catre unitatile spitalicesti implicate in lupta
contra coronavirus SARS-COV2 pentru a oferi o șansă în plus pacienților si cadrelor medicale.
In acest context, am sustinut Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”,
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Spitalul Clinic „Dr. Victor Babes” Bucuresti, Spitalul Clinic
Colentina Bucuresti, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Spitalul
Municipal de Urgenta Moinesti si nu in ultimul rand Clubul Regal al Medicilor.
Astfel, am cumparat si am donat sau am sustinut financiar cumpararea de catre unitatile spitalicesti a
unor echipamente medicale si materiale sanitare de protectie dupa cum urmeaza: centrifuge pentru
laboratoare specializate, ventilatoare non-invazive si accesorii pentru zeci de pacienti, aparate de
oxigenoterapie, kituri pentru terapie intensiva, defibrilator ATI, pulsiometre, videolaringoscop,
tensiometre cu infarosu, chiuvete antiseptice, masti specializate, manusi, combinezoane, alte
consumabile si teste COVID.
Suma totala a sponsorizarilor realizate anul acesta se apropie de 1 milion RON.
Nu am uitat in aceasta grea perioada sa ajutam asociatii Fundatia de Sprijin Comunitar – program
special in colaborare cu Consiliul Judetean Bacau privind asistenta persoanelor varstnice sau Asociatia
Totul pentru un Suras, People United, care desfasoara activitati in beneficiul copiilor defavorizati.
In contextul ultimelor decizii ale Ministerului Educatiei de a nu se redeschide scolile in acest an,
contribuim deasemenea la finantarea unui program al Consiliului Judetean Bacau de sprijin al copiilor
din mediul rural pentru achizitionarea de tablete cu acces la internet in vederea participarii la cursuri
online.
SIF Moldova utilizeaza facilitatile fiscale in vigoare prevazute de legislatia in materie.
SIF Moldova promoveaza valorile proprii „transparenta, calitatea, performanta”, ne bucuram ca putem
ajuta si incurajam si pe altii sa o faca.
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