


 

 

 

 

 

 

ANEXA 

Analiza tranzactiilor efectuate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea 
297/2004 

 

In conformitate cu prevederile art. 225 din Legea 297/2004, au fost analizate tranzactiile 
incheiate de catre Societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, 
precum si cu persoanele implicate cu acestia, a caror valoare cumulate reprezinta cel putin 
echivalentul in lei a 50.000 EUR.  

In urma acestei analize, a rezultat faptul ca Antibiotice SA deruleaza tranzactii ce depasesc 
criteriul mentinat mai sus cu Pharma S.A.. Relatia contractual se refera la distribuirea 
produselor fabricate la Antibiotice S.A. de catre Pharma S.A., generandu-se astfel tranzactii 
de vanzare ale medicamentelor produse de catre Societate sau a altor marfuri achizitionate 
de aceasta.   

Pentru a determina daca in relatia cu Pharma SA preturile utilizate sunt corecte prin 
raportare la celelalte preturi utilizate in relatia cu alti distribuitori ai Societatii, s-a 
procedat astfel: 

 

1. S-au identificat distribuitorii utilizati de catre Societate in vederea vanzarii 
produselor fabricate sau a marfurilor achizitionate in cursul anului 2010  

2. S-a identificat portofoliul de produse ce este distribuit de catre fiecare din 
distribuitorii utilizati de Societate in cursul anului 2010 

3. Pentru fiecare din produsele distribuite s-a intocmit lista preturilor utilizate in 
relatia cu fiecare distribuitor in cursul anului 2010 

4. S-a efectuat clasamentul preturilor utilizate pentru fiecare produs in relatia cu toti 
distribuitorii utilizati de Societate in cursul anului 2010 

5. S-a analizat sistemul de oferte (bonusuri) acordate de catre Societate in relatia cu 
distribuitorii  in cursul anului 2010. 

Rezultatele analizei mentionate mai sus sunt urmatoarele: 

1. Societate a avut relatii contractuale de distribuire a produselor proprii sau a 
marfurilor cu un numar de 13 distribuitori. Acesti distribuitori se pozitioneza in topul 
firmelor de distributie a medicamentelor la nivel national. 
 
 



 

 

2. Societatea a vandut produse finite si marfuri reprezentand 146 tipuri de 
medicamente si modalitati de ambalare.  
 
Dintre acestea, un singur produs este distribuit doar prin Pharma SA, cifra de afaceri 
astfel realizata fiind total nesemnificativ la nivelul cifrei de afaceri cumulate ale 
Societatii 
 
Exista de asemenea un numar 2 produse distribuite prin 2 distribuitori si un numar de 
5 produse distribuite prin 3 distribuitori. 
 
Restul produselor sunt distribuite utilizand un numar mai mare de 3 distribuitori.  
 

3. Din analiza preturilor utilizate in relatia cu distribuitorii Societatii a rezultat 
urmatoarele: preturile utilizate in relatia cu Pharma SA sunt identice cu cele 
utilizate pentru ceilalti distribuitori.  
 

4. Societate emite oferte (bonusuri) in relatia cu distribuitorii, in functie de realizarile 
specifice fiecarei categorii de produse. Ofertele in relatia cu Pharma SA sunt 
identice cu ofertele existente in relatia cu ceilalti distribuitori.  
 
 
Concluzie 
Din analiza efectuata mai sus rezulta faptul ca nu exista tranzactii preferentiale cu 
Pharma SA.  
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