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FARMACEUTICA REMEDIA S.A.   

 
 

Raport Curent 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 

Data raportului:   15.03.2011 

Denumirea societăţii emitente: Societatea comercială FARMACEUTICA REMEDIA  S.A.  
Sediul social: DEVA  330160,  Str. Dorobanţilor nr. 43,  Jud. Hunedoara 

Telefon | Fax: +40 254 223 260| +40 254 226 197 

Web: www.remedia.ro 

e-mail: remedia@remedia.ro 

Codul unic de înregistrare emitent: 2115198 

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J20/700/1991 

Cod C.N.V.M. emitent: 52271 

Capitalul social subscris şi vărsat: 10.608.980 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti  

 

Evenimente importante de raportat : 

• Convocarea Adunării Generale Ordinare a AcŃionarilor la data de 21 aprilie ora 12 A.M. 
• Convocarea Adunării Generale Extrardinare a AcŃionarilor la data de 21 aprilie ora 14 A.M. 

În continuare prezentăm textul integral al convocatorului.  
 

 
        

 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.                 

 
C O N V O C A R E 

 
 
 Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A., cu sediul în Deva, str. 

Dorobanţilor nr. 43, judeţul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare 
RO2115198, convoacă în conformitate cu Legea 31/1990 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală 
Extraordinara a Acţionarilor la data de 21.04.2011 ora 12 respectiv 14 la sediul societăţii din BUCUREŞTI, B-dul Metalurgiei 
nr. 78, sector 4, cod poştal 041836. În cazul în care adunările nu se vor putea ţine datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua 
convocare este la data de 22.04.2011, în acelaşi loc şi la aceleasi ore. 

La adunări pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 08.04.2011. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi următoarea: 
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1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administraţie, presedintele C.A. si de auditorul financiar.  

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2010. 
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011. 

 4. Aprobarea programului de activitate şi investiţii pe anul 2011. 
 5. Numirea auditorului financiar extern şi fixarea duratei minime a contractului acestuia. 
               6. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2010, inclusiv a sumei destinate 

recompensarii salariatilor. Consiliul de administraţie al Societăţii propune şi recomandă Adunării Generale Ordinare a 

acţionarilor  ca profitul net realizat în  exerciţiul financiar din anul 2010 să fie repartizat pe următoarele destinaţii: 

DESTINAŢIE SUMA 

(LEI) 

PONDERE ÎN PROFIT 

NET   (%) 

Dividende 636.538,8 32,49 

Alte rezerve - surse la dispoziţia societăţii pentru 

premierea salariaţilor  

650.000 33,17 

Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite 

din profit 

492.731,2 25,15 

Rezerve legale 180.128 9,19 

TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT 1.959.398 100 

 
  7. Aprobarea fixării dividendului brut pe acţiune. Propunerea Consiliului de administraţie al Societăţii este ca 
dividendul brut  ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare să se fixeze la 0,006 lei/acţiune.              

 8. Împuternicirea doamnei Zoe CHIRIŢĂ – membru al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea tuturor 
documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.  

9. Aprobarea datei de 11.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital.  

 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi următoarea: 
 

1. Aprobarea achiziţionării de pe piaţa de capital ,de către FARMACEUTICA REMEDIA S.A., de acţiuni proprii, în 
următoarele condiţii: 
- numărul maxim de acţiuni ce urmează a se dobîndi  este 3.250.000 (3,06% din totalul acţiunilor companiei), în 
valoare totală de 650.000 lei. 
 - preţ de achiziţie:   preţ minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acţiune 

                                            preţ maxim – 0, 5 lei/acţiune 
- Durata maximă în care pot fi achiziţionate aceste acţiuni este de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în 

Monitorul Oficial. 
- Acţiunile achiziţionate vor fi distribuite în mod gratuit către membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii şi 

către manageri  în cuantumul stabilit prin contractele de muncă/mandat. 
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru  adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea  

aducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1. 
               3. Împuternicirea doamnei Zoe CHIRIŢĂ – membru al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea tuturor 
documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.  

4. Aprobarea datei de 11.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital.  
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Unul sau mai multi actionari reprezentând  individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:  
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare respectiv Adunării Generale 

Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare 
propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 31.03.2011.   Propunerile privind introducerea de puncte 
noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare respectiv Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie 
depuse la sediul FARMACEUTICA REMEDIA SA din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836.  
Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, 
insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor 
transmise de  persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul 
constatator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de 
inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza  

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare respectiv Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 
31.03.2011.  

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale Ordinare respectiv Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 31.03.2011, la 
sediul FARMACEUTICA REMEDIA SA din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836, mentionandu-se 
pe plic in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  respectiv ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2011 ».  

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identiate al actionarului, 
semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilor transmise de  persoanele juridice acestea vor fi semnate in 
original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai 
vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semneaza . 

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina 
de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.   

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare respectiv Adunării 
Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o 
procura speciala, pe baza formularelor de procura puse la dispozitie de FARMACEUTICA REMEDIA SA, in conditiile legii. 
Formularele de procura pot fi obtinute de la sediul Societatii incepand cu data de 21.03.2011 si de pe website-ul 
Societatii (www.remedia.ro).   

Procurile speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul FARMACEUTICA REMEDIA SA din 
Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836, pana pe data de 19.04.2011, ora  12.00, in plic inchis, cu 
mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA respectiv ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.04.2011.» sau pe adresa de e-mail adrian.noaghi@remedia.ro. 

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identiate al 
actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de  persoanele juridice 
acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul 
Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si 
copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza . 

La data Adunarii Generale Ordinare respectiv Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala 
de  sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.   

Actionarii FARMACEUTICA REMEDIA SA inregistrati la  data de referinta in registrul actionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinară respectiv 
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin 
corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 21.03.2011. Formularul de vot  
prin corespondenta va fi depus la sediul FARMACEUTICA REMEDIA SA din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, 
cod poştal 041836, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA 
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ORDINARA  respectiv ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.04.2011 » sau pe adresa de 
e-mail adrian.noaghi@remedia.ro pana la data 19.04.2011 ora  12.00,. 

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat  si semnat in original, va fi 
insotit de copia actului de identiate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin 
corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat  si semnat in original, va fi insotit de certificatul 
constator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de 
inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin 
corespondenta. 

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul FARMACEUTICA REMEDIA SA pana la datele si orele mai sus 
mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara 
respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.  

Incepand cu data de 21.03.2011 documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatură cu 
Adunarea Generala Ordinara respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, 
pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 12:00 si pe website-ul 
Societati www.remedia.ro. 

  Informatii suplimentare se pot obtine la sediul  FARMACEUTICA REMEDIA SA din Bucuresti sau la numarul de 
telefon, 0745 113 453 ,in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este d-l Adrian NOAGHI  

 Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinară respectiv Adunarea Generală Extraordinară a 
Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii  din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836.   in 
zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00. 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 

Valentin - Norbert TARUS 
 


