
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raport cu privire la necesitatea  

reinvestirii dividendelor aferente anului 2008 

 

ANTIBIOTICE SA Iasi, unitate cu capital majoritar de stat in care Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului detine 53,0173% din capitalul social a incheiat anul financiar 2008 

cu un profit net de 10.175.929 lei. Aplicand prevederile OG 64/2001 aprobata cu modificari prin 

Legea nr.769/2001 si OG 61/2004 a rezultat pentru exercitiul financiar a anului 2008 o valoare 

totala a dividendelor cuvenite actionarilor de 3.610.834 lei din care pentru Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului suma de 1.914.367 lei, in conditiile in care dividendul net pe 

actiune este de aprox.0,008 lei. 

Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2009 cat si in anii urmatori avem prevazute in 

programele noastre investitii importante in activitatea de productie, dintre care se detaseaza 

investitiile: 

- Unitate de productie pentru realizarea Cefalosporinelor de uz injectabile, 

 valoarea investitiei= 9,5 milioane euro; 

- Unitate de  productie pentru realizarea comprimatelor,  

valoarea  investitiei =7,5 milioane euro. 

Solicitam aprobarea reinvestirii dividendelor aferente anului 2008. 

Consiliul de Administratie luand act de Programul de investitie pentru perioada 

urmatoare, a fost de acord ca dividendele cuvenite actionarilor pentru exercitiul financiar al 

anului 2008 sa fie folosite ca sursa proprie de finantare a investitiilor. 

Demararea lucrarilor investitionale in acest an 2009,pentru realizarea capacitatii de 

productie Unitate de productie pentru realizarea Cefalosporinelor de uz injectabile, ar asigura 

conditiile ca finalizarea lucrarilor sa se realizeze in anul 2010 astfel incat din anul 2011 aceasta 

capacitate sa fie pus in functiune. 

In prezent ANTIBIOTICE SA Iasi detine o unitate de productie dedicata obtinerii 

penicilinelor injectabile cu o capacitate de 50 milioane flacoane anual. 

Regulile de buna practica de fabricatie (RBPF) impun separarea completa a fabricatiei 

penicilinelor de producerea altor medicamente din alte clase terapeutice. Regulile de buna 

practica de fabricatie impun, de asemenea, producerea intr-o unitate complet separata a 

cefalosporinelor orale sau injectabile. 

ANTIBIOTICE SA Iasi detine autorizatii de fabricatie, in termen de valabilitate, pentru opt 

medicamente de uz injectabil din clasa cefalosporinelor si are nevoie de o capacitate de 
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productie noua, dedicata fabricatiei cefalosporinelor ce urmeaza a fi valorificate pe piata 

interna, in UE si pe terte piete. Tinand seama de marimea pietei interne si de posibilitatile de 

export, noua unitate de productie va fabrica 10 milioane de flacoane pe an de cefalosporine 

injectabile moderne, din ultimele generatii. 

Noua sectie va avea o functionare de sine statatoare, fiind prevazuta cu zone de 

receptie/depozitare/expeditie pentru materii prime, ambalaje, produs finit, cu echipamente de 

productie amplasate in zone clasa de curatenie D, B si A (spatiul de divizare al pulberii in 

flacoane) si cu echipamente proprii de producere a utilitatilor necesare in proces (apa pentru 

injectii, aer comprimat, apa de racire). 

In conditiile crizei financiare mondiale care a cuprins si tara noastra, reinvestirea 

dividendelor aferene anului 2008 ar conduce la inregistrarea unor avantaje substantiale din mai 

multe puncte de vedere: 

1) Accesarea unei surse de investitii ieftine in cadrul aceleeasi unitati in care s-a realizat 

acest excedent (dividend); 

2) Realizarea unei investitii care va crea venituri suplimentare in conditii de eficienta 

economica cat si noi locuri de munca; 

3)  Realizarea unei investitii care va aduce economii insemnate la bugetul sanatatii prin 

fabricarea unor medicamente care vor inlocui o serie de alte produse care acum se achizitioneaza 

din import la preturi mult mai mari. 

4) Realizarea unei capacitati de productie unica in aceasta parte a Europei (flux pentru 

cefalosporine injectabile) care va permite valorificarea unei parti insemnate din productie la 

export. 

5) Asigurarea conditiilor necesare unor IMM-uri care sa lucreze pe platforma societatii 

atat pentru realizarea investitiei respective cat si materializarea unor contracte de cooperare cu 

astfel de unitati dupa punerea in functiune a acestei capacitati. 

Acceptarea de catre actionari a reinvestirii dividendelor s-ar putea materializa ulterior 

intr-o crestere a capitalului social prin emiterea de actiuni si acordarea acestora la fiecare 

actionar proportional cu cota detinuta in pachetul total. 
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