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Evenimente importante de raportat : 

Stimati actionari, 

Consiliul de Administratie al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. va 
informeaza: 

 
ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  este 

convocata la data de 30 IUNIE 2010 , ora 12 , la sediul societatii din 

Bucuresti, B-dul Metalurgiei , nr. 78, sector 4. Convocatorul a fost publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a  nr. 2332 / 28.05.2010 si in 

ziarul local Mesagerul Hunedorean  . 

La solicitarea acţionarului Valentin Norbert TARUS , deţinător a 

70.080.850 actiuni reprezentând 66,058 % din capitalul social, 

convocatorul a fost completat cu punctele 7 si 8 de pe ordinea de 
zi: 

7.   Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru a lua decizii in relatia cu 
bancile, inclusiv Volksbank Romania, cu privire la : 

a. Constituirea de ipoteci asupra bunurilor imobiliare ale societăţii în favoarea 
bancilor, inclusiv Voksbank Romania pentru garantarea creditelor ce urmează 
a fi contractate până la suma maximă de 4.000.000 (patru milioane) EURO. 

b. Prelungirea duratei creditelor existente şi contractarea de noi credite 
acordate de VoLksbank Romania sau alte banci până la suma maximă de 
4.000.000 (patru milioane) EURO. 

c. Desemnarea unui reprezentant al FARMACEUTICA REMEDIA SA în relaţia cu 
bancile , inclusiv Voksbank Romania. 

8. Aprobarea achizitionarii a 10% (200 actiuni) din actiunile societatii comerciale 
Medicamente 24 S.R.L. in valoare de 2.000 RON. 

Deasemenea, actionarul Valentin Norbert TARUS a solicitat si 

modificarea punctelor 1 si 3 din convocator dupa cum sunt 
prezentate la punctele 1 b si 3 b din convocatorul republicat: 

 

Ca urmare, punctul 1 de pe ordinea de zi este reformulat (conform 
1b) astfel  : 

 



1 b.  Aprobarea achiziţionării de pe piaţa de capital ,de către FARMACEUTICA 

REMEDIA S.A., de acţiuni proprii, în următoarele condiţii: 

 - numărul maxim de acţiuni ce urmează a se dobîndi  este 1.750.500 (1,65% din totalul 

acţiunilor companiei), în valoare totală de 260.100 lei. 

 - preţ de achiziţie:   preţ minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acţiune 

                                    preţ maxim – 0, 5 lei/acţiune 

- Durata maximă în care pot fi achiziţionate aceste acţiuni este de 12 luni de la data 

publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial. 

- Acţiunile achiziţionate vor fi distribuite în mod gratuit către membrii Consiliului de 

Administraţie al Societăţii , către manageri si alti salariati ca forma de premiere decisa 

de Consiliul de Administratie. 

punctul 3 de pe ordinea de zi este reformulat (conform 3b) 

astfel: 
3 b. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru negocierea si 

semnarea documentelor corespunzatoare, cu parteneri  interni şi externi a unor 

eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital si participaţii în alte societăti. 

 

In anexa  publicam CONVOCATORUL Adunarii Generale 

Extraordinare , completat, asa cum va fi republicat in MO.  

Toate documentele , materialele informative si proiectul de hotarare 
in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in conditiile 

legislatiei in vigoare, pot fi consultate pe website www.remedia.ro si 
obtinute de actionari la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei , 

nr. 78, sector 4. 
 

PRESEDINTELE  Consiliului de Administratie, 
                                                                                             

Valentin Norbert TARUS                                                            
 
 
 

Director general, 
 Robert Mihail PELOIU   

http://www.remedia.ro/

