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Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la Antibiotice Iaşi s-a întrunit pentru 
deliberare în data de 26.04.2007, ora 1000, statutară la prima convocare, fiind prezenţi 
acţionari reprezentând 66,18% din capitalul social. 
La adunare au participat: 
- reprezentantul mandatat al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;  
- acţionari persoane fizice şi juridice. 

 

I. Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul financiar 2006, în 
baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar. 

2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2006, fixarea dividendului pe 
acţiune şi stabilirea termenului şi destinaţiei dividendelor. 

3. Analiza şi aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă prevăzute în contractul de management şi acordarea drepturilor 
cuvenite conform art. 4, litera c din contractul de performanţă pentru anul 
2006. 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2006, în baza rapoartelor 
prezentate. 

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007. 
6. Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei contractului de audit 
financiar. 

7. Semnarea cu Directorul General al societăţii a Actului Adiţional al Contractului 
de performanţă, în conformitate cu Procesul verbal de negociere perfectat la 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în condiţiile articolului 4 
O.U.G. 79/2001. 

8. Aprobarea datei de înregistrare 16.05.2007, pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

 

S-a solicitat şi aprobat de către acţionarii prezenţi completarea ordinei de zi cu 
punctul 
9. Stabilirea remuneraţiei Preşedintelui Consililui de Administraţie şi a membrilor 
Consililui de Administraţie. 
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II. Având în vedere convocarea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii  
Antibiotice Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1003 şi 
în ziarele Bursa nr. 59 [3420] şi Ziarul de Iaşi nr. 71 (4774) din data de 26 martie 
2007, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Procesului 
verbal A.G.A. Ordinară din data de 26 aprilie 2007, reprezentantul Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului în Adunarea Generală a Acţionarilor şi 
acţionarii persoane fizice şi juridice la Antibiotice Iaşi, au emis următoarele 
Hotărâri: 
  
1. S-au aprobat Situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2006. 
Rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile 
conforme cu obiectivele europene, IFRS şi Legea contabilităţii Nr. 82/1991, după 
cum urmează: 

            Lei   
- cifra de afaceri 195.677.945    
- veniturile totale 197.748.316    
- cheltuieli totale 167.674.756    
- profitul brut 30.073.560   
- profitul net   23.839.146   

Raportul auditorului financiar pentru exerciţiul financiar aferent anului 2006, a 
fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit “B.D.O. Conti Audit” SRL, Dl. 
manager Mircea Tudor. 
2. S-a aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2006, în valoare de  
23.839.146 lei, astfel: 

• rezervă legală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.503.678 lei 
• surse proprii de finanţare şi alte repartizări din profit 
     prevăzute de lege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.232.988 lei 
• dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.102.480 lei 

Valoarea unitară a dividendului brut pe acţiune este de 0,0222 lei. Se aprobă plata 
dividendelor intr-un termen de maxim 6 luni de la data adunarii generale, conform 
prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004, în cazul în care următoarea 
adunare generală nu va hotărî investirea dividendelor aferente exerciţiului 
finanaciar al anului 2006. 
3. S-a aprobat gradul de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă 
prevăzute în contractul de management şi acordarea drepturilor cuvenite 
conform art. 4, litera c din contractul de performanţă pentru anul 2006. 
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2006.  
5. S-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007, astfel: 

- cifra de afaceri 234.500.000 lei 

- veniturile totale 242.000.000 lei  

- cheltuieli totale 205.500.000 lei 

- profitul brut        36.500.000 lei 

- profitul net 30.030.000 lei 
6. S-a numit ca auditor finanaciar firma “B.D.O. Conti Audit” SRL, pe o perioadă de 
un an. 
7. S-a semnat cu Directorul General al societăţii Actul Adiţional al Contractului 
de performanţă, în conformitate cu Procesul verbal de negociere perfectat la 
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Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în condiţiile articolului 4 
O.U.G. 79/2001. 
8. S-a aprobat data de înregistrare 16.05.2007, dată care identifică acţionarii 
asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
din ziua de 26.04.2007. 
9. S-a stabilit remuneraţia Preşedintelui Consililui de Administraţie şi a 
membrilor Consililui de Administraţie, conform mandatului special emis în acest 
scop, de către acţionarul majoritar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului. 
   
 
 
Director General,                           
ec. Ioan Nani                           
 

Director Financiar-Contabil,  
ec. Constantin Nicuţă 


