
 

 

RAPORT CURENT 
Conform:  
• Legii nr. 297/2004 republicată şi ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, 
• Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 

cu valori mobiliare, 
• Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările 
ulterioare, 

• Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, 
• Actului Constitutiv al societăţii. 
 
Data raportului: 26 martie 2010 
Denumirea entităţii emitente: Antibiotice SA  
Sediul social: Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, http://www.antibiotice.ro 
E-mail: actionariat@antibiotice.ro 
Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO1973096 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J22/285/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 45.489.729 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
Număr de acţiuni: 454.897.291 
Număr de voturi: 454.897.291 
Principalele caracteristici ale  
valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei 
 
Eveniment important de raportat: 
 

CONVOCAREA 
Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară 

 
Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale “Antibiotice” S.A. convoacă pentru data de 
29.04.2010, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară la ora 1000, la sediul societăţii, cu  următoarea 
ordine de zi: 
 
1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul financiar 2009, în baza Raportului 

administratorilor şi a Raportului auditorului financiar. 
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului brut pe acţiune în valoare de     

0,005003193 lei şi aprobarea reinvestirii dividendelor. 
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul 

financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate. 
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. 
5. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie. 
6. Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2010, 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. 

 
Acţionarii se pot prezenta la Adunarea Generală în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de 
procură specială. 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. 
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Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă în original, împreună cu copia actului de 
identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise societăţii, la sediul acesteia 
până la data de 27.04.2010, ora 1000. 
 
Începând cu data de 29.03.2010, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin 
corespondenţă, proiectul de hotărâri, 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 29/30.04.2010). Până la data de 
27.04.2010 ora 1000, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse în original, însoţite de o copie a 
actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, la sediul societăţii 
sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. 
 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru aceste puncte, până la data de 13.04.2010, ora 1600. 
 
Acţionarii societăţii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la 
data de 29.03.2010 şi până la data de 28.04.2010, ora 1000. 
 
Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societăţii 
(www.antibiotice.ro). 
 
În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea 
generală se reprogramează pentru data de 30.04.2010, ora 1000 (în şedinţă Ordinară), în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. 
 
La aceste Adunări Generale ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.04.2010, stabilită ca dată de referinţă. 
 
 
 
Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director General, 
ec. Ioan NANI  
 
 


