
 
 

 

 
Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale “Antibiotice” S.A. cu 
sediul în Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J22-285/15.02.1991, având Codul de Înregistrare fiscală RO1973096, 

convoacă 
pentru data de 16.10.2008, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară la ora 
1000 şi Adunarea Generală a Acţionarilor Extraordinară la ora 1200. 
Adunările Generale ale Acţionarilor işi vor desfăşura lucrările la sediul societăţii. 
La aceste Adunari Generale ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.10.2008, 
stabilită ca dată de referinţă. 
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale 
reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
toate modificările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii.  
 

I. Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară va avea următoarea ordine de zi: 
1. Fixarea limitelor generale ale remuneraţiilor acordate membrilor consiliului de 

administraţie şi ale directorilor firmei. 
2. Aprobarea datei de înregistrare 03.11.2008, 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. 

 

II. Adunarea Generală a Acţionarilor Extraordinară va avea următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea modificării şi completării Statutului societăţii conform proiectului de 

act adiţional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
convocator.  

2. Aprobarea suplimentării garanţiei bancare în favoarea ABN AMRO BANK, prin 
reevaluarea activelor existente în garanţie, de la 29.929.649 lei la 49.119.353 lei, 
ca urmare a completării capitalului de lucru prin suplimentarea liniei de credit de 
la 6 milioane € la 9 milioane €. 

3. Aprobarea datei de înregistrare 03.11.2008, 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. 

 

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea 
generală se reprogramează pentru data de 17.10.2008, ora 1000 (în şedinţă Ordinară) 
şi respectiv 1200 (în şedinţă Extraordinară), în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
 

Acţionarii se pot prezenta la Adunarea Generală în nume propriu sau prin 
reprezentare pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale precum şi 
materialele şi documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obţine de la 
sediul societăţii (compartiment Acţionariat – telefon 0232/220040 int. 5570, 5583, 
fax: 0232/211020, e-mail: actionariat@antibiotice.ro) sau de pe site-ul societaţii 
noastre (www.antibiotice.ro/ Investitori/ Informatii actionari / AGA 16/17.10.2008), 
începînd cu data de 10.10.2008. 
Toate procurile de reprezentare vor fi depuse la acelaşi compartiment până la data 
de 14.10.2008, ora 1000. 
 

Accesul acţionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărţii de Identitate, a 
Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul 
reprezentanţilor legali. 
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Anexă 
 
 
Proiect de Act Adiţional la Statutul societăţii comerciale “Antibiotice” 
S.A. Iaşi  
 
 
Propuneri de modificare a Statutului SC Antibiotice SA Iaşi: 
 

Art.5. va avea următorul conţinut: ,,Scopul societăţii este realizarea de produse şi 
punerea în aplicare a iniţiativelor în domeniul medicamentelor prin biosinteză şi 
semisinteză şi alte servicii.  
Art.6. Obiectul de activitate al Societăţii se va completa cu următoarele activităţi 
secundare:  

- 0119 Cultivarea unor plante din culturi nepermanente 
- 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 
- 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie   
- Fabricarea de mâncăruri preparate 
- 1396  Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcaminte pentru lucru 
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne si containere metalice 
- 3312 Repararea maşinilor  
- 3314 Repararea echipamentelor electrice 
- 3319 Repararea altor echipamente 
- 3831 Demontarea( dezasamblarea) maşinilor si a echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
-4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
- 8110 Activitaţi din servicii suport combinate 
- 8610 Activitaţi de asistenţă spitalicească 
- 8621 Activitaţi de asistenţă medicală generală 
- 8622 Activitaţi de asistentă medicală specializată 
- 8623 Activitati de asistenţă medicală stomatologică 
- 8710 Activitaţi ale centrelor de îngrijire medicală 
- 9609 Alte activitaţi de servicii n.c.a. 
 
     Art.13 alin.4, lit. b) va avea următorul conţinut: “să aleagă şi să revoce membrii 
consiliului de administraţie, să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de 
audit financiar,  şi să revoce auditoriul financiar”                       

                                                                                                                                     
Art.18, alineatul 1, litera c) se elimină 

 
       Art. 18, alineatul 1, litera f) va avea următorul conţinut:      
“poate delega dreptul de reprezentare, cu mandat  unor directori ai societăţii” 
 
   Art. 18, alineatul 1, litera k, va avea următorul conţinut: 
,, supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 150 de zile de la 
încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea 
societăţii, bilanţul şi contul de profit  şi pierderi pe anul precedent, precum şi 
proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs; 
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     Art. 18, alineatul 3, va avea următorul cuprins: 
“ Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie prin 
Preşedinte, sau prin alte persoane delegate de către Consiliul de Administraţie. 
Consiliul de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în 
raporturile cu directorii.” 
 
     Art.19. alin.1 şi 2, va avea următorul cuprins: 
Adunarea generală a acţionarilor alege Consiliul de administraţie al societăţii. 
Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor 
directori, numind pe unul dintre ei director  general care poate fi şi preşedintele 
consiliului de administraţie, în baza unui contract de mandat. În cazul în care 
directorii cărora li s-au delegat conducerea societăţii au fost desemnaţi dintre 
salariaţii societăţii,contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe 
perioada mandatului. 
 
    Art.21 alin.1 se elimină         
 
 
     Art.22 va avea următorul cuprins:Consiliul de Administratie stabileşte , în 
condiţiile legii modul de amortizare a activelor.                                                                                                                                  
 
    Art.24. Calculul şi repartizarea profitului, va avea următorul cuprins: 
Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a 
acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. 
Repartizarea profitului se va face conform prevederilor legale în vigoare. 
 
   Art.27. Dizolvarea societăţii, va avea următorul conţinut: 
Societatea se dizolvă în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
  
 
 
 

 
Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director General Dr. ing. Coca CAŞCAVAL 
 
 
 


