
 

SC BIOFARM SA 

 

PROCEDURA DE SUBSCRIERE 

 

 

Privind subscrierea actiunilor nou emise in baza hotararii AGEA din  data de 19.09.2007. 

 

 

Perioada de subscriere :  30 de zile din ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei 

partea a IV-a a hotararii AGEA de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 

05.10.2007 (data de inregistrare).  

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BIOFARM  SA intrunita in sedinta din 

19.09.2007 a hotarat  :   

1. Majorarea capitalului social al societatii prin emiterea unui numar maxim de 431.546.483 actiuni, 

nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,1 lei dintre care : 

- 4.331.502 actiuni vor fi emise in favoarea statului roman, reprezentand valoarea terenului atribuit 

in proprietate exclusiva SC BIOFARM SA prin Certificatul de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenului seria M03 nr. 10755,  

- 427.214.981 actiuni pot fi subscrise de catre actionarii existenti la data de inregistrare 05.10.2007. 

Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 lei) fara prima de emisiune.  

 Rata de alocare este de 73,532329% din actiunile detinute, adica la 1 actiune veche detinuta 

fiecare actionar va putea subscrie 0,735 actiuni noi, sau altfel spus la 1000 actiuni vechi detinute, 

fiecare actionar va putea subscrie 735 actiuni noi. 

 Rotunjirea numarului de actiuni ce pot fi subscrise se va face astfel : 

- sub 0,5 nu se va putea subscrie nici o actiune 

- la 0,5 si peste 0,5 se va putea subscrie o actiune 

 

 

1.Perioada de subscriere : 

 

 -Perioada de subscriere  este de 30 de zile din ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial 

al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de 

data de 05.10.2007 (data de inregistrare).  

 

2. Pretul de subscriere: 

 

  -Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de  05.10.2007, care este data de 

inregistrare, vor putea subscrie actiunile noi la pretul de subscriere de 0,1 lei (valoarea nominala ) .  

 

3. Contul de majorare a capitalului : 

 

3.1 Contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise in perioada 

de subscriere  este  RO39BRDE441SA96640404410 deschis la BRD UNIREA – BUCURESTI 



3.2 Plata se va putea face si la casieria societatii asa cum se precizeaza la pct. 7 de mai jos. 

 

4. Formularul de subscriere : 

 

4.1 Subscrierea Actiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus la 

dispozitie de catre societate cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de perioada de Subscriere  

4.2 Persoanele interesate isi pot procura  Formularul de Subscriere de la  sediul central al  SC 

BIOFARM SA din  Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3 , de pe site-ul Societatii : www. 

biofarm.ro, sau de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro. 

Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de Societate. 

 

 

5. Documente ce trebuie transmise la sediul social al SC BIOFARM SA 

 

 

5.1 Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 05.10.2007 interesati sa 

subscrie  actiuni noi trebuie sa transmita  la sediul social al SC BIOFARM SA  pana in ultima zi a 

perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente : 

 

 a). 1(un) exemplar al Formularului de Subscriere completat, semnat ( si stampilat in cazul 

persoanelor juridice romane) si 

 b). copia ordinului de plata integrala a pretului Actiunilor Noi subscrise, reprezentand suma 

rezultata din inmultirea Pretului de Subscriere cu numarul de actiuni noi, vizat de unitatea bancara 

care efectueaza plata; 

 c).  documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate in Anexa 1. 

 

5.2 Documentele mai sus mentionate vor trebuie remise SC BIOFARM SA prin una din modalitatile 

de mai jos: 

 

-prin depunerea lor la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3; 

-pe adresa de mail : office@biofarm.ro in fascicol scanat; 

-prin fax la numarul 021-301.06.05; 

-prin posta, cu conditia ca plicul sa ajunga la sediul  societatii pana in ultima zi a perioadei de 

subscriere. 

 

6. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila  

 

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ  2 conditii: 

 

6.1  Documentele necesare subscrierii ( Formularul de Subscriere , Ordinul de plata in xerocopie si 

documentele din Anexa 1) sunt remise societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, 

prin una din modalitatile amintite anterior; 

6.2  Suma reprezentand pretul Actiunilor Noi subscrise este creditata in contul SC BIOFARM SA  

mentionat mai sus, precum si pe Formularul de Subscriere  ( plata incasata) pana cel tarziu in ultima 

zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv. Prin urmare, e important ca banii sa intre in contul de capital 

pana in ultima zi a perioadei de  subscriere. 



-Pe foaia de varsamant bancar trebuie specificat numele actionarului pentru care se face subscrierea. 

Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care ambele conditii de mai sus 

sunt indeplinite. 

 

PRECIZARI IMPORTANTE 

 

- O data ce subscrierea a fost valabil efectuata ea este irevocabila. 

- Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni decat cel  care revine ca urmare a 

procentului detinut din capitalul social. 

- La alegerea datei pentru plata, trebuie sa aveti in vedere durata circuitului bancar respectiv perioada 

de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca care efectueaza plata si data la 

care plata este creditata in contul societatii, respectiv data la care banii intra in contul Societatii         

( plata incasata). 

- Rotunjirea numarului de actiuni ce pot fi subscrise se va face astfel : 

- sub 0,5 nu se va putea subscrie nici o actiune 

- la 0,5 si peste 0,5 se va putea subscrie o actiune 

 

 

7.  Informatii privind plata actiunilor subscrise 

 

7.1 a)Plata actiunilor subscrise se poate face numai in lei, prin virament bancar  de la sediul oricarei 

banci din Romania in contul de capital al SC BIOFARM SA  indicat mai sus.  

Comisioanele bancare aferente platii actiunilor subscrise sunt suportate in intregime de catre 

actionarul care subscrie Actiuni Noi . 

b) Plata actiunilor subscrise se poate face si prin casieria SC Biofarm SA din Bucuresti, str. 

Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, de luni pana vineri, intre orele 11-17. 

 

- Cazuri de anulare a Actiunilor noi: 

 

7.2 Actiunile care nu au fost subscrise de catre actionarii de la data de inregistrare in Perioada de 

Subscriere vor fi anulate de catre Consiliul de Administratie. 

7.3 Actiunile subscrise in Perioada de Subscriere  a caror plata nu este creditata in contul societatii    

( plata neincasata) pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv, vor fi anulate de 

catre Consiliul de Administratie. 

7.4  In orice alt caz in care legea ar impune acest lucru. 

 

- Situatii de rambursare  a sumelor platite  in cadrul subscrierii: 

 

 a). In cazul anularii actiunilor de catre societate pentru motivele de mai sus, sumele platite si 

incasate pentru actiunile subscrise vor fi rambursate actionarilor  in cazul în care au fost furnizate 

suficiente detalii societăţii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. 

 Daca detaliile furnizate pentru inapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va pastra 

aceste sume disponibile pentru a fi ridicate in numerar o perioada de 6 luni, dupa aceasta perioada, 

sumele intrand in proprietatea societatii . 

 b). Daca suma platita prin ordinul de plata depaseste contravaloarea numarului de actiuni noi 

cuvenite a fi subscrise , diferenta de bani se va rambursa actionarului care a subscris, exceptie facand 



situatia in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat  este mai mare sau egal cu suma 

de rambursat. Comisionul bancar aferent platii sumei rambursate  va fi dedus din suma totala de 

rambursat. 

In cele 2 situatii amintite mai sus sumele se vor rambursa actionarilor  prin virament bancar  

in contul specificat in Formularul de subscriere, in maximum  45  de zile calendaristice de la data 

incheierii Perioadei de Subscriere. 

 c). Daca  suma platita prin ordinul de plata e mai mica decat contravaloarea numarului de 

Actiuni Noi  cuvenite a fi subscrise, se va calcula contravaloarea numarului intreg maxim de Actiuni 

Noi care pot fi subscrise  in cuantumul sumei incasate. Dat fiind faptul ca diferenta pana la 

concurenta sumei incasate va reprezenta  o suma mai mica decat  Pretul de subscriere de 0,1 lei al 

unei Actiuni Noi, Pret de subscriere care este mai mic decat comisionul bancar aferent platii sumei 

de rambursat, diferenta de plata nu se va mai rambursa. 

 

Prezenta Procedura de Subscriere poate fi gasita pe site-ul societatii: www.biofarm.ro si pe site-ul 

www.bvb.ro. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon (021) 301.06.62; (021) 301.06.58 

(021) 301.06.00. 

 

VA RUGAM SA CONSULTATI si Anexa la acest document !  

 

Anexa nr. 1 :   DOCUMENTE  NECESARE  PENTRU  EFECTUAREA  SUBSCRIERII 

 

Pe langa Formularul de subscriere si copia ordinului de plata a actiunilor subscrise vizat de banca 

platitoare, actionarul care are drept de subscrie actiuni trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele 

documente, dupa caz: 

 

 

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente 

 

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu: 

-Buletin sau carte de identitate (copie). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP 

inscris pe actul de identitate-pentru cetatenii romani. 

 

 

2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice: 

    - Buletin sau carte de identitate (copie) al titularului actiunilor; 

    - Buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita 

sa subscrie in numele persoanei fizice rezidente. 

    - Procura speciala completata in forma disponibila pe website-ul societatii- din partea actionarului 

cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii. 

 

3. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: 

-  Copie a Certificatului de inregistrare  la Registrul Comertului; 

- Act doveditor asupra calitatii  de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate  al 

reprezenatntului legal –in copie; 



- Buletin sau carte de identitate  (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice 

rezidente . 

- Procura speciala completata, in forma disponibila pe website-ul societatii . 

 

 4. Persoana fizica rezidenta  care  subscrie in numele unui decedat- mostenitorul legal  

 -Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de    subscriere 

(mostenitorul ). 

  -Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie  (certificatul de deces, 

certificatul de mostenitor  si orice alt act care atesta dreptul de proprietate). 

 

 

In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente 

 

1.Persoane fizice nerezidente: 

Pasaport. Legitimatie de sedere, alt act de identitate valabil (copie). 

 

2. Persoane juridice nerezidente: 

-Certificatul de inregistare la Registrul Comertului sau echivalent , in functie de tara de origine, al 

societatii nerezidente –in copie si traducere legalizata; 

      -Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal  al persoanei juridice –in copie si traducere 

legalizata; 

      -Act de identitate valabil al reprezentantului legal-in copie; 

-Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei mandatata  sa subscrie in numele persoanei 

juridice ne-rezidente. 

-Procura speciala completata in original in forma disponibila pe website-ul Societatii-in original. 

 

Nota: pentru persoanele juridice nerezidente reprezentate de catre Custode, este acceptata 

imputernicirea generala a Custodelui de a actiona in numele persoanei juridice nerezidente. 

 

 

 

 

        PRESEDINTE C.A. 

 

        DanutVASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR DE SUBSCRIERE 
Pentru persoană juridica 

 
 

S.C.________________________________________, CUI _______________________, înregistrată la Registrul 

Comerţului cu nr.____/______/__________,având sediul în ______________________________________________, 

eprezentată legal de _______________________________, legitimat (ă) cu BI/CI seria _______nr.______________ 

telefon nr.______________, reprezentat de (numele persoanei imputernicite_____________________, identificat cu 

CNP _________________________  .  

 

 

Fiind deţinător  a unui număr de _______________acţiuni SC BIOFARM SA la data de înregistrare  05.10.2007, doresc 

să subscriu  un număr de ______________acţiuni noi  la preţul de 0,1 lei /acţiune ( valoarea nominala ) , conform 

hotărârii A.G.E.A. - S.C. BIOFARM S.A. din data de 19.09.2007 dintr-un număr total de____________________  

acţiuni pe care am dreptul să le subscriu .  

 

Suma de _____________________lei, aferentă subscrierii mă oblig să o achit simultan cu transmiterea formularului de 

subscriere şi documentele solicitate in “Procedura de Subscriere” la sediul social al Societatii, dar nu mai târziu de 

ultima zi a perioadei de subscriere, respectiv data de ___________ în contul nr. RO39BRDE441SA96640404410 

deschis la BRD UNIREA – BUCURESTI. 
La data subscrierii am achitat integral acţiunile subscrise şi fac dovada cu ordinul de plata/chitanţa nr. 

___________________/________________,anexat (a)  la prezentul formular  de subscriere . 

 

Declar ca m-am informat asupra  indicatiilor mentionate in “ Procedura de Subscriere “, disponibila pe website-ul 

societatii : www.biofarm.ro, la sediul central,  la orice SSIF din tara precum si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti: 

www.bvb.ro . 

 

Declar ca, in conditiile in care suma platita prin ordinul de plata/chitanta este mai mica decat contravaloarea numarului 

de actiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de catre Societate a numarului de Actiuni Noi care pot fi 

subscrise in cuantumul sumei platite. 

Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii actiunilor subscrise sa imi fie restituita in contul nr. 

_______________________________________________ deschis la banca _______________________________ in 

numele___________________________ . 

 

Data _____________                                   Nume şi prenume____________________________ 

 

 

 

 

                           Semnătura (şi ştampila)_______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR DE SUBSCRIERE 
Pentru persoană fizică  

 

 
 

Nume__________________________Prenume________________________, CNP _________________________  , 

legitimat (ă) cu BI/CI seria ________nr.______________eliberat de______________________la data de 

______________domiciliat(ă) în _____________________________________________________________________, 

telefon nr.______________, reprezentat de (numele persoanei imputernicite)__________________, identificat cu CNP 

_________________________  .  

       

 

Fiind deţinător  a unui număr de _______________acţiuni SC BIOFARM SA la data de înregistrare  05.10.2007, doresc 

să subscriu  un număr de ______________acţiuni noi  la preţul de 0,1 lei /acţiune ( valoarea nominala ) , conform 

hotărârii A.G.E.A. - S.C. BIOFARM S.A. din data de 19.09.2007 dintr-un număr total de____________________  

acţiuni pe care am dreptul să le subscriu .  

 

Suma de _____________________lei, aferentă subscrierii mă oblig să o achit simultan cu transmiterea formularului de 

subscriere şi documentele solicitate in “Procedura de Subscriere” la sediul social al Societatii, dar nu mai târziu de 

ultima zi a perioadei de subscriere, respectiv data de ___________ în contul nr. RO39BRDE441SA96640404410 

deschis la BRD UNIREA – BUCURESTI. 
La data subscrierii am achitat integral acţiunile subscrise şi fac dovada cu ordinul de plata/chitanţa nr. 

___________________/________________,anexat (a)  la prezentul formular  de subscriere . 

 

Declar ca m-am informat asupra  indicatiilor mentionate in “ Procedura de Subscriere “, disponibila pe website-ul 

societatii : www.biofarm.ro, la sediul central,  la orice SSIF din tara precum si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti: 

www.bvb.ro . 

 

Declar ca, in conditiile in care suma platita prin ordinul de plata/chitanta este mai mica decat contravaloarea numarului 

de actiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de catre Societate a numarului de Actiuni Noi care pot fi 

subscrise in cuantumul sumei platite. 

Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii actiunilor subscrise sa imi fie restituita in contul nr. 

_______________________________________________ deschis la banca _______________________________ in 

numele ___________________________ . 

 

Data _____________                                   Nume şi prenume____________________________ 

 

 

 

 

                           Semnătura _______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Procura speciala –persoane fizice 

 

Privind subscrierea de actiuni emise de SC BIOFARM SA 

-conform Hotararii AGEA  de majorare a capitalului social din  19.09.2007 

 

         

 

Subsemnatul/a____________________________________avand CNP ______________________, 

legitimat/a cu BI/CI seria ______, nr.__________ 

Domiciliat(a) in _______________________________________________________ 

 

Detinator/detinatoare la data de inregistrare de 05.10.2007 a unui numar  

de__________________actiuni si avand dreptul sa subscriu un numar de:________________ actiuni 

noi la pretul de 0,1 lei /actiune conform hotararii AGEA din 19.09.2007 imputernicesc prin prezenta 

pe : 

 

Dl/D-na ______________________________, avand CNP_________________________________ 

Legitimat/a cu BI/CI seria _______, nr._______________, domiciliat/a in 

_______________________________________________________________________________ 

sa subscrie in numele meu si pentru mine un numar de ________________ actiuni noi emise de SC 

BIOFARM SA. 

 

In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa 

semneze in numele meu si pentru mine , actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni , 

semnatura sa fiindu-mi opozabila. 

 

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere conform “Procedurii de Subscriere”. 

 

 

Data _________________ 

 

 

_________________________________                         ___________ 

( Nume, prenume si semnatura detinatorului de actiuni)   

 

_________________________________           ____________ 

( Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procura speciala –persoane juridice 

 

Privind subscrierea de actiuni emise de SC BIOFARM SA 

conform Hotararii AGEA  de majorare a capitalului social din  19.09.2007 

 

S.C._______________________________________________avand CUI _______________, 

inscrisa in Registrul Comertului ____________, cu nr.______________ avand sediul in 

________________________________________________________________________________ 

Reprezentata legal de ______________________, avand functia de __________________________ 

Legitimat/a cu CI/BI seria_______, nr.____________si CNP__________________________ 

 

detinatoare la data de inregistrare, 05.10.2007 a unui numar  de__________________ actiuni  si 

avand dreptul sa subscriu un numar de:________________ actiuni noi la pretul de 0,1 lei/actiune 

conform hotararii AGEA din 19.09.2007 imputernicesc prin prezenta pe : 

 

Dl/D-na ______________________________, avand CNP_________________________________ 

Legitimat/a cu BI/CI seria _______, nr._______________, domiciliat/a in 

________________________________________________________________________________, 

sa subscrie in numele nostru un numar de ________________actiuni noi emise de SC BIOFARM  

SA. 

 

In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa 

semneze in numele nostru si pentru noi, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni , 

semnatura sa fiindu-ne opozabila. 

 

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere conform “Procedurii de Subscriere”. 

 

 

Data _________________ 

          L.S. 

 

_________________________________                         ___________ 

( Nume, prenume, semnatura reprezentantului legal  

al detinatorului de actiuni si stampila)   

 

_________________________________           ____________ 

( Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie) 

 

 

 


