
 

 

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: +40 232 209 633 
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 
 

Adunările Generale ale Acţionarilor de la Antibiotice Iaşi s-au întrunit pentru 
deliberare în data de 25.06.2009 ora 1000, în şedinţă Ordinară şi respectiv ora 1200, în 
şedinţă Extraordinară, statutare la I-a convocare, fiind prezenţi acţionari 
reprezentând 63,21% din capitalul social. 
La adunări au participat: 
- reprezentantul mandatat al Ministerului Sănătăţii;  
- acţionari persoane fizice şi juridice. 
 
Având în vedere convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor societăţii  
Antibiotice Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,              
nr. 2804/22.05.2009 şi în ziarele Bursa şi Ziarul de Iaşi nr. 116 (5418) din data de 
25.05.2009, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare         
nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale 
Proceselor verbale ale A.G.A. Ordinară şi A.G.A. Extraordinară din data de 25 iunie 
2009, reprezentantul Ministerului Sănătăţii în Adunarile Generale ale Acţionarilor şi 
ceilalţi acţionari persoane fizice şi juridice la Antibiotice Iaşi, au emis Hotărârile 
menţionate mai jos, potrivit ordinei de zi, stabilită pentru fiecare adunare în parte. 
 
I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
1. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru 

activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2008. 
2. S-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, astfel: 

- cifra de afaceri 225.000.000 lei 
- veniturile totale 245.500.000 lei  
- cheltuieli totale 230.000.000 lei 
- profitul brut        15.500.000 lei 
- profitul net 12.676.000 lei 
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3. S-a modificat componenţa Consiliului de Administraţie prin: 
a) Revocarea doamnei Magdalena BĂDULESCU - membru în Consiliul de 

Administraţie; 
b) Alegerea prin vot secret a domnului Alexandru RAFILA - membru în Consiliul 

de Administraţie: 
 

Nume şi prenume Vârsta Localitate de domiciliu Calificarea 
    

Alexandru RAFILA 48 ani Bucureşti medic 
    

 
4. S-a aprobat data de înregistrare 13.07.2009, dată care identifică acţionarii 

asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din ziua de 25.06.2009. 

 
II. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
1. S-a constatat schimbrea 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. 

2. S-a aprobat modificarea 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. S-a aprobat data de înregistrare 13.07.2009, dată care identifică acţionarii 
asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor din ziua de 25.06.2009. 

4. S-a aprobat prelungirea liniei de credit în sumă de 9 milioane € pe o 
perioadă de 12 luni, contractată de la RBS BANK (Româmia) SA şi garanţiile 
depuse la această bancă, în forma ipotecilor imobiliare în valoare de 
49.119.353 lei. 

 
 
 
 
Director General, 
ec. Ioan NANI 
 
 
 
 
Director Financiar-Contabil,  
ec. Constantin NICUŢĂ 


