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Comunicat de presă  
 
Cu privire la plata dividendelor în conformitate cu prevederile Legii 297/2004, 
Regulamentului nr. 1/2006 şi ale Legii nr. 31/1990 republicată 
 
In conformitate cu hotărârile nr. 2 şi nr. 8 adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor 

din 26.04.2007 şi a prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004 s-a aprobat plata 

dividendelor acţionarilor Antibiotice S. A. Iasi, înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 

înregistrare 16.05.2007. În acest sens aducem la cunoştinţă acţionarilor societăţii 

Antibiotice S.A. Iasi că începând cu data de 25.10.2007 se vor distribui dividendele 

cuvenite acţionarilor săi persoane fizice şi persoane juridice pentru anul financiar 2006. 

Dividendul net aferent exerciţiului financiar 2006, este de 0,022208 lei/acţiune. 
 

Distribuirea dividendelor se va face prin:  

1. Virament bancar: 

- acţionarii vor transmite o adresă societăţii noastre cu următoarele date: 
 

- Denumire - acţionar persoană juridică; 

- Cod Unic de Înregistrare sau Cod Fiscal - acţionar persoană juridică; 

- Nume şi prenume - acţionar persoană fizică; 

- Copie act identitate: Carte de Identitate/Buletin de Identitate (cu CNP şi ultimul 

domiciliu), Paşaport - acţionar persoană fizică; 

- codul IBAN al unui cont bancar; 

- Banca şi Sucursala băncii unde este deschis contul. 

 
 



2. Prin casieria societăţii: 

- acţionarii persoane fizice se vor putea prezenta la sediul societăţii de luni până vineri 

între orele 900 şi 1400. Aceştia trebuie să prezinte în original actul de identitate. 

- acţionarul poate fi reprezentat de către o persoană fizică numai pe bază de procură 

notarială unde va fi specificat că împuternicitul are drept de a primi dividendele 

cuvenite de la Antibiotice S.A. Iasi. Procura va fi însoţită de actul de identitate al 

reprezentantului şi după caz celelalte documente prevăzute de lege. O copie a procurii 

notariale şi a celorlalte documente necesare, vor fi reţinute la casierie.  
 

Pentru acţionarii decedaţi, moştenitorii vor prezenta: 

- Certificat de deces (copie); 

- Certificat de moştenitor (copie); 

- Act de identitate al moştenitorului (original – prezentare la sediul societăţii, 

copie – virament bancar). 
 

Societatea nu recunoaşte alt deţinător al acţiunilor decât pe cel înregistrat la Depozitarul 

Central S.A. Bucureşti. 
 

 

 

Director General, 
ec. Ioan Nani 
 

 
Director Financiar-Contabil,  
ec.Constantin  Nicuţă 
 


