
 

 

 
 
 
 
 
RAPORT CURENT 
 
Conform:  
• Legii nr. 297/2004 republicata si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia; 
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile 

cu valori mobiliare. 
 
Data raportului: 20 septembrie 2011 
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA  
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro 
E-mail: actionariat@antibiotice.ro 
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096 
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991 
Capital social subscris si varsat: 56.800.710 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 
   
Eveniment important de raportat: 
Majorare capital social cu valoarea dividendelor anului financiar 2010 
 
în 28.04.2011 s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor şi Adunarea Generală 
Extraordinară a AcŃionarilor aprobandu-se urmatoarele:  

I. A.G.A.O. 
Hotărârea nr. 1: Cu votul acŃionarilor reprezentând 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din 
total voturi exprimate, se aprobă SituaŃiile financiare ale societăŃii pentru anul financiar 2010, în baza 
Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar. 
 
Hotărârea nr. 2: Cu votul acŃionarilor reprezentând 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din 
total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2010, fixarea dividendului brut pe 
acŃiune de 0.01891534 lei şi aprobarea reinvestirii dividendelor. 
 
II. A.G.A.E. 
Hotărârea nr. 3: Cu votul acŃionarilor reprezentând 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din 
total voturi exprimate, se aprobă majorarea capitalului social prin emisiune de noi acŃiuni ca urmare a 
capitalizării valorii de 9.035.041,90 lei (dividende nete an financiar 2010 şi dividende nete nerepartizate 
din anii anteriori) şi repartizarea acestora acŃionarilor existenŃi în Registrul acŃionarilor societăŃii la data 
propusă ca dată de înregistrare (16.05.2011), astfel încât, fiecărui acŃionar, i se va mări numărul de 
acŃiuni deŃinute, cu un indice de alocare de 0,18915347. 
Capitalizarea dividendelor reprezinta o parte din sursa necesara sustinerii programului de investitii cat si 
cresterii valorii firmei, asigurand finalizarea unor investitii importante si anume „Achizitia de instalatii si 
echipamente pentru realizarea de capacitate de divizare pulberi sterile nonpeniciline, in flacoane”. 
 
Hotărârea nr. 4: Cu votul acŃionarilor reprezentând 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din 
total voturi exprimate, se aprobă modificarea prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societăŃii, 
referitoare la capitalul social şi structura acŃionariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: 
“Capitalul social este fixat la suma de 56.800.710 lei, divizat în 568.007.100 acŃiuni, la o valoare 
nominală de 0,1000 lei fiecare, acŃiunile fiind nominative. 
Structura acŃionariatului, corespunzătoare numărului de acŃiuni şi a deŃinerilor lor, este următoarea: 
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1.  Ministerul SănătăŃii - 301.141.886 acŃiuni - 53,0173%, în valoare de 30.114.188,60 lei; 
2. AlŃi acŃionari (persoane fizice şi juridice) - 266.865.214 acŃiuni - 46,9827% în valoare de 26.686.521,40 

lei”. 
 
Hotărârea nr. 5: Cu votul acŃionarilor reprezentând 64.49% din valoarea capitalului social si 100% din 
total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 16.05.2011, pentru identificarea acŃionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 
din Legea nr. 297/2004 republicată, privind piaŃa de capital.  
 
În data de 13 septembrie 2011, Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare a emis Decizia nr. 873, cu 
următorul conŃinut: 
  

“În temeiul articolelor 2, 7, şi 9 alin. (1) din Statutul Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza art. 183 alin. (3) lit. b) pct. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaŃa de capital, 
în temeiul art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 şi art. 89 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 

1/2006 privind emitenŃii şi operaŃiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr. 2/14.01.2010, 
urmare adresei S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 26252/02.09.2011, 
în baza analizei efectuată de direcŃia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinŃei 

din data de 13.09.2011 Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act 
individual 

 
DECIZIE 

 
Art.1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacŃionare a acŃiunilor emise 
de S. C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi ca urmare a majorării de capital social aprobată conform hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a AcŃionarilor din data de 28.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul 
Oficial al Romăniei nr. 1830/23.05.2011 şi înregistrată la Oficiul Registrului Iaşi, prin CIM nr. 
28369/30.06.2011. 
 
Art.2. ConŃinutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe website+ul BVB în vederea informării 
potenŃialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S. C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache” 
 

 
 
 
 
Director General,                                                                                                                                                                 
ec. Ioan NANI                                                                               
 
 
 
Director Economic, 
ec. Paula-Luminita COMAN 


