
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 25.06.2009, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară la ora 1000 şi Adunarea 
Generală a Acţionarilor Extraordinară la ora 1200. Adunările Generale ale Acţionarilor îşi vor 
desfăşura lucrările la sediul societăţii. 
La aceste Adunări Generale ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.06.2009, stabilită ca dată de referinţă. 
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 republicată 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 descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în 

exerciţiul financiar 2008. 
2. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009. 
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9 milioane € pe o perioadă de 12 luni, 

contractată de la RBS BANK (Româmia) SA şi a garanţiilor depuse la această bancă, în forma 
ipotecilor imobiliare în valoare de 49.119.353 lei. 

4. Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie: 
a) Revocarea doamnei Magdalena Bădulescu - membru al Consiliului de Administraţie, 
b) Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administraţie. 

5. Aprobarea datei de înregistrare 13.07.2009, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 
nr. 297/2004 republicată, privind piaţa de capital. 

 
II. Adunarea Generală a Acţionarilor Extraordinară va avea următoarea ordine de zi: 
1. Constatarea schimbării structurii acţionariatului conform transferului acţiunilor deţinute în  

numele statului la Societatea Comercială “Antibiotice” – S.A. Iaşi din portofoliul Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătăţii, pe baza Hotărârii Guvernului 
României nr. 410/01.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 21.04.2009, 
hotărâre intrată în vigoare de la 01.05.2009, precum şi a protocolului de predare-preluare din 
data de 15.05.2009. 

2.  Aprobarea modificării Statutului societăţii conform proiectului de act adiţional prezentat, care 
face parte integrantă din prezentul convocator, precum şi a Anexei nr. 1 – Administratori ai SC 
Antibiotice SA Iaşi. 

3. Aprobarea datei de înregistrare 13.07.2009, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 
nr. 297/2004 republicată, privind piaţa de capital. 

 
În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se 
reprogramează pentru data de 26.06.2009 ora 1000 (în şedinţă Ordinară) şi respectiv ora 1200 (în 
şedinţă Extraordinară), în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
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Acţionarii se pot prezenta la Adunarea Generală în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de 
procură specială. Începînd cu data de 19.06.2009, formularele de procuri speciale precum şi 
materialele şi documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obţine de la sediul societăţii 
(compartiment Acţionariat – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0232.209.633, e-mail: 
actionariat@antibiotice.ro) şi de pe site-ul societaţii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / 
Informatii Actionari / AGA 25/26.06.2009). Toate procurile de reprezentare vor fi depuse până la 
data de 23.06.2009 ora 1000. 
 
Candidaturile pentru nominalizarea membrilor în Consiliul de Administraţie se vor depune până cel 
târziu în data de 18.06.2009 ora 1000, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 C.N.V.M. şi ale Legii 
nr. 297 din 2004 republicată, privind piaţa de capital.  
Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R şi modificată, lista cuprinzand informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator, se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe site-ul acesteia, putând fi 
consultată şi completată de aceştia. 
 
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. 
 
 
 
 
Proiect de Act Adiţional la Statutul societăţii comerciale “Antibiotice” S.A. Iaşi  
 
 
Propuneri de modificare a Statutului SC Antibiotice SA Iaşi: 

 
• Cap. III, Art. 7 va avea următorul cuprins: 

 
       „Capitalul social 

Capitalul social este fixat la suma de 45.489.729,10 lei, divizat în 454.897.291 acţiuni, la o valoare 
nominală de 0,1 lei  fiecare, acţiunile fiind nominative. 
Structura acţionariatului, corespunzătoare numărului de acţiuni şi a deţinerilor lor, este următoarea: 
1. Ministerul Sănătăţii - 241.174.148 acţiuni - 53,017%, în valoare de 24.117.414,80 lei; 
2. Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice) - 213.723.143 acţiuni - 46,983%, în valoare de 

21.372.314,30 lei.” 
 

• Cap. V, Art. 17, alin. 16,  va avea următorul cuprins: 
 

„Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai 
consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru 
consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi 
personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor 
înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.” 

     
               Art. 17, alin. 17 va avea următorul cuprins: 
 

„Cel puţin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. 16 trebuie să fie administrator 
neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din 
administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă 
în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 
Participarea la reuniunile consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor 
de comunicare la distanţă, respectiv prin utilizarea reţelei internet.” 
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• Cap. V, Art. 18 va avea următorul cuprins: 

 
  „Atribuţiile consiliului de administraţie: 
   Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru  
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea 
generală a acţionarilor. 
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: 
a)stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b)stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării 
financiare; 

c)numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 
d)supravegherea activităţii directorilor; 
e)pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 
hotărârilor acesteia; 

f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei; 

Consiliul de administraţie aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de 
marketing, în funcţie de particularităţile pieţei interne şi externe. 
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. 
Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să 
reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnătură. 
Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, 
potrivit legii. 
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, conform legii. 
Administratorul poate, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau 
de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după 
obţinerea aprobării adunării generale extraordinare. 
Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru 
sine de la societate, numai după obţinerea aprobării adunării generale extraordinare. Aceste 
prevederi se aplică şi operaţiunilor de închiriere sau leasing».    

 
 
 
 
 
Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director General, 
ec. Ioan NANI 


