
 

 

 
 
 

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

operaŃiunile cu valori mobiliare, 
• Regulamentului Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale acŃionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăŃilor comerciale, 
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 
• Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, 
• Actului Constitutiv al societăŃii. 
                 
                                                               
 

Eveniment important de raportat: 
 

Consiliul de AdministraŃie al societăŃii comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din 
20.06.2012, conform art. 113, A, alin. (1), a aprobat convocarea Adunarilor Generale a 
AcŃionarilor Ordinară si Extraordinară, pentru data de 09/10.08.2012, cu  următoarele ordine de 
zi: 
 

I. Adunarea Generală a AcŃionarilor Ordinară 
1. Aprobarea SituaŃiilor financiare ale societăŃii pentru semestrul I 2012, în baza Raportului 

administratorilor şi a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. – (1), OUG 
109/30.11.2011. 

2. Aprobarea datei de înregistrare 28.08.2012, pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora se 
răsfrâng  efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaŃa de capital. 

 

II. Adunarea Generală a AcŃionarilor Extraordinară 
1. Aprobarea "Ratificării Hotărarii Consiliului de Administratie al SC Antibiotice din data de 

26.04.2011 privind incheierea contractului de facilitate de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., 
Sucursala Bucureşti, astfel: 
A. Linie de credit neangajantă pentru finanŃarea capitalului circulant disponibilă sub formă de        
descoperit de cont şi pentru emiterea de angajamente potenŃiale cu scadenŃă de maxim 1 an.  

      B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care: 
       a.  sub-limita descoperit de cont: EUR 9.500.000. 

b. sub-limita emitere de angajamente potenŃiale: EUR 500.000 având garanŃie creanŃa 
neîncasată.  

Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societatii inscrise in CF 133201 a 
Municipiului Iasi si in CF 133207 a Municipiului Iasi". 

 

2. Suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala Bucureşti, cu clădirea 
Centrului de Cercetare având număr de Inventar 10114, în valoare contabilă rămasă la 31 mai 
2012, de 7.750.351,93 lei. 

3. Aprobarea facilităŃii liniei de credit multiopŃională de la Banca Alpha Bank România astfel: 
     A - sublimita de 8.000.000 lei;  
     B - sublimita de 100.000 EURO având garanŃie creanŃa neincasată. 
4. Modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art. 18 "Atributiile Consiliului de 

Administratie", cu litera b1, care va avea urmatorul continut:  
b1 – "contractarea de credite si refinantari si garantarea acestora cu bunuri ale societatii in 
limita a 20 % din valoarea patrimoniului, intocmirea de acte aditionale la contractele de credit, 
toate aceste decizii urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta a AGA". 

5. Aprobarea datei de înregistrare 28.08.2012, pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora se 
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răsfrâng  efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaŃa de capital. 

 
Mentionam ca transmiterea convocatorului adunarilor generale se va face la o data  ulterioara. 
 
 
 
 
 
 
  
Vicepreşedintele  Consiliului de  AdministraŃie, 
Director General, 
ec. Ioan NANI                    


