
 

 

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

operaŃiunile cu valori mobiliare. 
                                                                                            
Data raportului: 4 august 2011 
Denumirea entităŃii 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 ComerŃului: RO1973096 
Numărul de ordine în Registrul ComerŃului: J22/285/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 47.765.668,10 lei 
PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
Număr de acŃiuni: 477.656.681 
Principalele caracteristici ale  
valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acŃiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei 
 
 

Eveniment important de raportat: 
 
 

Antibiotice investeşte într-o nouă secŃie de fabricaŃie 
 
 
Antibiotice derulează una din cele mai importante investiŃii în extinderea capacităŃii de 
producŃie. Estimată a fi finalizată în 2013, investiŃia în noul flux de produse injectabile 
se va ridica la circa 12 milioane de euro şi va permite introducerea în fabricaŃie a 
medicamentelor antiinfecŃioase de ultimă generaŃie, ca alternativă viabilă la produsele 
inovatoare similare. 
 
Competitivitatea din domeniul farmaceutic şi extinderea portofoliului de medicamente 

antiinfecŃioase sunt două din cauzele care au determinat lansarea noii investiŃii.  
 

Antibiotice deŃine 44% din cota de piaŃă a medicamentelor antiinfecŃioase generice care se 

comercializează în România - conform datelor statistice ale Cegedim,  din iunie 2011 – şi îşi propune 

să îşi consolideze această poziŃie introducând în portofoliu noi medicamente antiinfecŃioase, din noi 

clase şi generaŃii terapeutice,  în conformitate cu evoluŃia actuală a terapeuticii medicale.  

 
ConstrucŃia la Antibiotice, a unei secŃii de produse parenterale (injectabile), cu echipamente şi 

utilaje care răspund celor mai exigente norme în domeniu, va permite fabricarea în România a 

produselor antiinfecŃioase de ultimă generaŃie, din categoria antibioticelor nonpenicilinice sub formă 

de pulberi sterile, injectabile. 

 

Acest fapt va facilita accesul natural al pacienŃilor la medicamente generice cu acŃiune şi 
aplicabilitate superioară celor existente în portofoliul actual al Antibiotice, la preŃuri mai mici 

comparativ cu produsele similare importate. 
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Viitorul flux de produse parenterale, estimat a fi finalizat în 2013, va avea o capacitate de producŃie 

de 10 milioane flacoane anual.  
 

Proiectul de investiŃie în noua secŃie se ridică la peste 12 milioane de euro. Prin programul 

"Creşterea CompetitivităŃii Economice" compania a atras o finanŃare europeană nerabursabilă în 
valoare de 17,9 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane Euro), restul sumei urmând a fi asigurată din 

resurse proprii. Fondurile europene vor fi utilizate pentru achiziŃia de echipamente şi instalaŃii 

necesare dotării noului flux de fabricaŃie.  

 

Realizarea acestui amplu proiect de investiŃie este în acord cu planul de dezvoltare strategică a 

companiei – consolidarea poziŃiei deŃinute pe segmentul medicaŃiei antiinfecŃioase -  şi reprezintă 

totodată o modalitate de extindere a afacerilor atât pe piaŃa internă cât şi pe plan internaŃional. 

Conform unor estimări provizorii, această investiŃie va facilita, în primii ani de funcŃionare a 

secŃiei, un avans de câteva procente a cifrei de afaceri. 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele  Consiliului de  AdministraŃie, 
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