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Comunicat de presă  
 
Începând cu data de 20.10.2008 Antibiotice S.A. Iaşi va distribui dividendele aferente 

anului financiar 2007, acţionarilor săi persoane fizice şi persoane juridice înscrişi în 

Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 14.05.2008. Dividendul brut este de 0,030595 

lei/acţiune. 

Distribuirea dividendelor se va face prin:  

1. Virament bancar: 

- acţionarii vor transmite o adresă societăţii noastre prin fax (0232-211020), email 

(actionariat@antibiotice.ro) sau poştă (Antibiotice S.A. Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, 

judeţul Iaşi, cod poştal 707410, compartiment Acţionariat), 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/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. Mandat poştal: 

- acţionarii persoane fizice care nu deţin conturi bancare, vor putea solicita în scris 

plata dividendelor, printr-o adresă la sediul societăţii (vezi adresa de mai sus). Aceştia 

vor trebui să transmită şi copia actulului de identitate unde CNP-ul să fie lizibil şi să 

specifice corect adresa unde doresc să primească banii. 
 

 

 



3. 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. Iaşi. Procura va fi însoţită de actul de identitate al 

reprezentantului (original), al acţionarului (copie) 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 – dacă se prezintă la sediul 

societăţii, copie – dacă solicită dividendele prin virament bancar sau mandat 

poştal). 
 

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

Central S.A. Bucureşti. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Antibiotice S.A. Iasi, compartiment 

Actionariat, telefon 0232-220040 interior 5570 sau 5583.  
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