Antibiotice
~tiinta~isuflet

RAPORTCURENT
Conform:
• Legii nr. 29712004 repubhcata ~i reglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 612014 pentru modificarea ~i
completarea Regulamentului Cormstei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind
ernitentii si operatiuntle cu valori mobiliare, precum ~i pentru completarea Regulamentului
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
actionarilor In cadrul adunarilor generate ale societatilor comerciale.
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 3111990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatn.
Data raportului: 25.04.2013
Denumirea entitatti emitente: Antibiotice SA
Sediul social; la~i) str. Valea Lupului nr. 1) cod poste! 707410, http;lIwww.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Nurnarul de telefon/fax: 0232 209000 1 0232 209633
Codul unic de 'inregistrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096
Numarul de ordine In Registrul Cornertului: J221285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglernentata
pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caractertsttct ale
valorilor rnobtliare emise de societatea
0,1000 lei
Eveniment important

cornerciala:

actiuni

nominative,

valoarea

nominata:

de raportat:

HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara
Adunarea Generola a Actionarilor Antibiotice S.A. lasi, societate comerciala 1nfiintata S1
functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul last sub numarul J221285/1991, codul unic de inregistrare R01973096, cu sedlul
social in str. Valea Lupului nr. 1, lasi, Romania, avand capital social subscris st varsat in cuantum
de 67.133.804 lei, impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei
fiecare,

convocata

prin anuntul publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei,
nr.1845/24.03.2014 si in Ziarul Evenimentul nr. 6982 din data de 24.03.2014,

Partea

a

IV-a,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.29712004 privind piata de capital, Regulamentului
Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind emitentii si operatiumle cu valori
mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,
Dispunerii de rnasuri nr. 26120.12.2012, OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
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inttunita la data de 25.04.2014, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara, la sediul societatii din lasi, str.
Valea Lupului nr. 1, la cea de a doua convocare, in prezenta unui numar de actionari
reprezentand 71,8121% din valoarea capitalului
drepturi de vot,

social, respectiv

100010 din numarul total de

HOTARASC:

Hotararea nr. 1: Cu votul acttonarilor reprezentand 71,8118% din valoarea capitalului social st
99,9997% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societatn pentru anul
financiar 2013, In baza Raportului administratorilor ~i a Raportului auditorului financiar.
Rezultatele financiare sunt in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana st au fost
Intocrmte conform Ordinului Ministrului Finantelor
Publice Nr. 881125.06.2012,
Ordinului
,
Ministrului Finantelor Publice nr. 128612012 pentru aprobarea
reglementarilor
contabile
conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale
ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare
pe 0 piata reglementata,
Ordinului
Ministrului Finantelor Publice nr. 169012012
privind modificarea
st completarea
unor
reglementari contabile, precum st Legii contabilitatii
nr. 82/1991 actualizata,
dupa cum
urrneaza:
IFRS
•
•
•

venituri din vanzari
profitul brut
profitul net

lei
lei
lei

317.432.940
34.690.920
31.380.855

Raportul auditoruiui [inanciar pentru exerdtiul [inonciar aferent anutui 2013, a fost prezentat
de catre Directorul Economic al SC Antibiotice SAlasi, doamna Paula-Luminita COMAN.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionartlor reprezentand 71,8118% din valoarea capitalului social st
99,9997% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2013 in valoare
de 31.380.855 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,02302729 lei si plata dividendelor
incepand cu data de 15.10.2014.

Profitul net de repartizat:
•
•
•
•
•
•
•

31.380.855 lei

rezerva legala
sume din corectarea rezultatului reportat
surse proprii de finantare
facilitati fiscale din activitati de cercetare
dezvoltare
conform art. 19 din Codul Fiscal
facilitati din valorificare deseuri
facilitati
din
valo rifica rea
bununlor
rezultate
din
dezmembrarea activelor fixe
total dividende

1.828.865
961.436
10.979.094

lei
lei
lei

1.464.899
682.899

lei
lei

4.568
15.459.094

lei
lei

Hotararea nr. 3: Cu votul actionantor reprezentand 71,8118% din valoarea capitalului social si
99,9997% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor,
pentru activitatea desfasurata In exercitiul financiar 2013, In baza rapoartelor prezentate.
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Hotararea nr. 4: Cu votul actionanlor reprezentand 71,8121% din valoarea capitalului social si
100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2014,
astfel:

•
•
•
•

veniturile totale
cheltuieli totale
profitul brut
profitul net

356.175
319.292
36.883
30.558

mii
mii
mii
mii

lei
lei
lei
lei

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 71,8121% din valoarea capitalului social si
100% din total voturi exprimate, se aproba gradul de realizare a obiectivelor ~i criterHlor de
performanta pentru anul 2013, pentru membrii Consiliului de Administratie.
Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilcr reprezentand 71,8121% din valoarea capitalului social si
100% din total voturi exprimate, se aproba obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru
membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 71,1265% din valoarea capitalului social si
99,0454% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de
Administratie conform dispozitiilor Drdonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5112013, referitoare
la modificarea si cornpletarea Drdonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10912011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderiLor publice.
Hotararea nr. 8: Cu votul actionaritor reprezentand 69,0164% din valoarea capitalului social si
96,1070% din total voturi exprimate, se aproba procedurile proprii de atribuire privind
contractele de achizitii, de concesiune de lucrari publice ~i de concesiune de servicii, conform
prevederilor legislatiei in vigoare: DUG 3412006 modificata de DUG 77/2012, modificata si
completata de DUG 9412013 ~i conform celorlalte prevederi legislative in vigoare.
Hotararea nr. 9: Cu
100% din total voturi
actionarilor asupra
prevederile art. 238,

votul actionanlor reprezentand 71,8121 % din valoarea capitalului social si
exprimate, se aproba data de lnregistrare 15.05.2014, pentru identificarea
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In conformitate
cu
alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Presedintele Constltulut de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestor
Adunari Generale ale Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai
actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa
reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).
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