
 
 
 

 

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

operaŃiunile cu valori mobiliare, 
• Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, 
• Actului Constitutiv al societăŃii. 
                                                                                            

Data raportului: 24 martie 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 
 
Eveniment important de raportat: 
 

Având în vedere propunerea Consiliului de AdministraŃie pentru Adunarea Generală a 
AcŃionarilor din 28/29.04.2011 referitor la modalitatea de repartizare a profitului pentru 
anul 2010 cât si majorarea capitalului social cu suma 9.035.041,90 lei, acesta propune 
urmatoarea modificare a Actului Constitutiv:  
 
Art.7. - Capitalul social 
Capitalul social este fixat la suma de 47.765.668,10 lei, divizat în 477.656.681 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: 
1. Ministerul SănătăŃii - 253.240.556 acŃiuni - 53,0173%, în valoare de 25.324.055,60 lei; 
2. AlŃi acŃionari (persoane fizice şi juridice) - 224.416.125 acŃiuni - 46,9827% în valoare 

de 22.441.612,50 lei. 
 

Art.7. - Capitalul social 
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: 
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”. 
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Proiectul de modificare va fi publicat in convocatorul Adunării Generale a AcŃionarilor din 
28/29.04.2011. 
 
 

Director Economic, 
ec. Constantin NICUłĂ 
 

Responsabil Activitate AcŃionariat, 
ec. Viorica CIOCOIU  


