
 
 
 
 
 
 

 

Raport curent 
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/2004 
  
Sediul social al S.C. Antibiotice S.A.  Iaşi, Str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal: 

707410 
http://www.antibiotice.ro 
E-mail: office@antibiotice.ro     

Numărul şi data înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerţului: J22-285/15.02.1991 
Codul de Înregistrare fiscală: RO1973096 
Telefon: +40 232 209 000, +40 372 065 000 
Fax: +40 232 633 
Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, categoria a I-a 
Capitalul social subscris si varsat: 45.489.729 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societatea comerciala:  acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei 
 
 
Completare ordine de zi Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară 
 
 
 

În baza dispoziţiilor art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990R şi modificată, Consiliul de 
Administraţie al S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, la solicitarea acţionarului majoritar Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului, completează Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acţionarilor Ordinară din data de 19/20.03.2009, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 900/10.02.2009 precum şi în ziarele Bursa nr. 31 (3895) şi 
Ziarul de Iaşi nr. 36 (5340) din data de 16.02.2009, care va avea loc la sediul societăţii 
din strada Valea Lupului nr. 1, Iaşi, ora 1000, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 02.03.2008, cu punctul 3. 
Adunarea Generală a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1. Stabilirea indemnizaţiilor acordate membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. 

Antibiotice S.A.. 
2. Aprobarea datei de înregistrare 06.04.2009, 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. 

3. Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Antibiotice S.A. 
 
Candidaturile pentru nominalizarea membrilor în Consiliul de Administraţie se vor depune 
până cel târziu în data de 12.03.2009, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 C.N.V.M. 
şi ale Legii nr. 297 din 2004 privind piaţa de capital.  
Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R şi modificată, lista cuprinzand informatii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor 
propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putând fi 
consultata si completata de aceştia. 
 
Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director General, 
dr. ing. Coca CAŞCAVAL 


