
 

 

RAPORT CURENT 

Conform:  

 Legii nr. 297/2004 republicată şi reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, 

 Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare. 

                                                                                            

Data raportului: 11 august 2011 

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: 47.765.668,10 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

Număr de acţiuni: 477.656.681 

Principalele caracteristici ale  

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei 

 

Eveniment important de raportat: 

 

Compania Antibiotice continuă creşterea consistentă a cifrei de afaceri şi a profitului şi în 

semestrul I, în condiţiile în care piaţa pharma are o creştere modestă 

 

Cheia succesului pentru Antibiotice SA este orientarea structurii de vânzări către medicamente 

valoroase terapeutic combinată cu politici de promovare, ce au determinat creşterea prezenţei 

medicamentelor marca Antibiotice în farmacii.  

Este important de precizat că preţul mediu al unei unităţi de produs la Antibiotice este de 0,72 lei, în 

timp ce preţul mediu la nivelul pieţei farmaceutice din România este de 1,08 lei, după cum reiese din 

Raportul Administratorilor pentru semestrul I. 

„Explicaţia pentru rezultatele bune obţinute în primul semestru al acestui an este politica Antibiotice  

http://www.antibiotice.ro/
mailto:actionariat@antibiotice.ro
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de a-şi extinde portofoliul - în ultima perioadă au fost lansate peste 25 de produse noi - dar şi 

rentabilitatea deosebită a exporturilor, unde a fost atins procentul de 27%” (Ioan Nani, directorul 

general al Antibiotice SA). 

Conform rezultatelor financiare comunicate Bursei de Valori Bucureşti, valoarea cifrei de afaceri nete 

înregistrată în primul semestru de Antibiotice SA a fost de 138,5 milioane lei, în creştere cu 20% faţă 

de perioada similară a anului 2010.  

 

De asemenea, profitul brut aferent semestrului I 2011 a înregistrat o evoluţie pozitivă, atingând 

valoarea de 28,2 milioane lei, cu 35 de procente mai mare în raport cu profitul brut aferent primului 

semestru al anului 2010. 

 

Antibiotice şi-a consolidat în primele 6 luni poziţia de principal producător de medicamente 

antiinfecţioase de uz sistemic, înregistrând o creştere de 27% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

precedent (conform Cegedim). Aport important la cifra de afaceri au avut-o şi medicamentele din 

clasele sistem nervos central (+7%) şi sistem cardiovascular (+5%), două arii terapeutice în plină 

dezvoltare în portofoliul Antibiotice, alături de produsele tradiţionale din categoria preparatelor 

dermatologice şi tract digestiv şi metabolism. 

 

Situaţia vânzărilor la export 

Cifra de afaceri la export a fost obţinută din valorificarea pe plan internaţional a substanţei active 

Nistatină (58%), a produselor finite (38%) şi din realizarea de studii de bioechivalenţă (4%) pentru  

parteneri externi, în propriul Centru de Evaluare a Medicamentului. Studiile de bioechivalenţă 

demonstrează că medicamentele generice au acelaşi efect terapeutic şi prezintă aceeaşi siguranţă în 

administrare ca şi medicamentele inovatoare. 

 

Principalele destinaţii ale produsele Antibiotice în funcţie de aportul la cifra de afaceri au fost: 

Statele Unite ale Americii, Europa (Franţa, Ungaria, Germania), Asia, Rusia şi alte state membre CSI 

(Azerbaijan, Georgia, Moldova). În a doua jumătate a anului se estimează o creştere a valorii 

exporturilor comparativ cu anul 2010, prin concretizarea unor proiecte noi de export în statele 

europene, SUA, Orientul Mijlociu şi Rusia. 

 

Antibiotice în semestrul I 2011 

- locul patru în topul producătorilor de medicamente generice din România cu o cotă de piaţă de 7,1%; 

- profit brut în creştere cu 35% faţă de semestru I 2010; 

- cifra de afaceri netă de 138,5 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de semestrul I 2010;  
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- productivitatea muncii de 95.209 lei/salariat, în creştere faţă de 80.356 lei/salariat în semestrul I 

2010. 

 

Informaţii privind piaţa farmaceutică din România în semestrul I 2011 (sursa Cegedim ) 

Piata pharma internă a înregistrat în primul semestru 2011 o creştere valorică (preţ de distribuţie) de 

3,63% faţă de semestrul I 2010. Din punct de vedere cantitativ (unităţi indivizibile), piaţa totală a 

înregistrat o scădere de 4,64% . 

 

  2009 S1 2010 S1 2011 S1 Variatie 2011/2010 S1 

Cantitate (UI) 4.460.165.755 4.908.702.030 4.680.831.707 95,36% 

Valoare in pret distributie (LEI) 3.876.368.905 4.887.965.046 5.065.358.376 103,63% 

 

 

Persoanele interesate pot consulta Raportul administratorilor aferent primului semestru din 2011 pe 

site-ul Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), al Comisiei Naţionale a Valorilor  Mobiliare 

(www.cnvmr.ro) sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA, secţiunea “Investitori” 

(www.antibiotice.ro). 

 

Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 

Director General, 

ec. Ioan NANI               

Evolutie semestrul I piata pharma

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2009 S1 2010 S1 2011 S1

Cantitate (UI) Valoare in pret distributie (LEI)

http://www.bvb.ro/
http://www.cnvmr.ro/

