
 
 
 
 

 

 

 
Convocare 
 
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 21.04.2008, 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 10.04.2008, 
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. Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul financiar 2007, în baza 

Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar. 
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2007, fixarea dividendului pe acţiune 

şi stabilirea termenului şi destinaţiei dividendelor. 
3. Analiza şi aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă, precum şi acordarea drepturilor cuvenite Directorului General, 
conform Contractului de Mandat. 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea 
desfăşurată în exerciţiul financiar 2007, în baza rapoartelor prezentate. 

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008. 
6. Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei contractului de audit financiar. 
7. Stabilirea remuneraţiei Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a membrilor 

Consiliului de Administraţie. 
8. Aprobarea datei de înregistrare 14.05.2008, 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. Recodificarea obiectului de activitate în conformitate cu ediţia revizuită  a CAEN 

nr. 2, publicată în partea I din Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007, cu intrare în 
vigoare de la 01.01.2008. 

2. Delegarea către Consiliul de Administraţie a următoarelor atribuţii care ţin de 
Adunarea Generală a Acţionarilor Extraordinară: 
- (d) înfiinţarea şi desfiinţarea unor sedii secundare, 
- (c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii, fără schimbarea activităţii 

principale, care rămâne de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor 
Extraordinară. 

3. Aprobarea datei de înregistrare 14.05.2008, 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. 
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În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea 
generală se reprogramează pentru data de 22.04.2008, 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), începînd cu data de 
15.04.2008. Procurile speciale vor putea fi descărcate şi de pe site-ul societaţii 
noastre (www.antibiotice.ro/ Investitori/ Informatii actionari / Procura PJ, Procură 
PF). Toate procurile de reprezentare vor fi depuse la acelaşi compartiment până la 
data de 18.04.2008, ora 1000.  
De pe data de 21.03.2008 situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de 
administraţie şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se vor publica pe 
site-ul societăţii (www.antibiotice.ro), iar raportul auditorului financiar va fi publicat 
pe site începând cu 04.04.2008.  
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. 
 
 
Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director general ec. Ioan Nani 
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Propunere cu privire la distribuirea de dividende aferente exerciţiului 
financiar al anului 2007 
 
 
 
Pentru exerciţiul financiar al anului 2007, conform determinărilor efectuate în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, a rezultat o valoare a dividendului 

brut pe acţiune de 0,027 lei.  

După certificarea tuturor calculelor şi primirea raportului din partea auditorului 

financiar în cazul în care va rezulta o altă valoare a dividendului brut pe acţiune vom 

face precizările necesare cu cel puţin 15 zile înaninte de întrunirea Adunării Generale 

a Acţionarilor. Tot atunci vom face cunoscute şi rezultatele financiare finale pentru 

anul financiar 2007. 

 

 

 

Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director general ec. Ioan Nani 
 


