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PROCEDURA A.G.A. 
 

Conform:  

 Legii nr. 297/2004 republicată şi reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, 

 Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, 

 Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, 

 Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile 
de piata, 

 Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, 

 Legii nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

 Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, 

 Actului Constitutiv al societăţii,  
 

au fost elaborate si aprobate urmatoarele reguli de procedura privind desfasurarea, prticiparea si 
drepturile actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Antibiotice SA Iasi. 
 
Informatii  referitoare  la  drepturile  acţionarilor 

 
1. Introducerea de noi puncte pe  ordinea de zi a Adunarii generale 
 

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social 
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi si de asemeni pot 
transmite si proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in 
conformitate cu dispozitiile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările 
ulterioare, cu art. 7 alin. (1) al Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.  
 
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale si proiectele de 
hotărâre pentru aceste puncte, precum si proiectele de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea 
de zi a adunarii generale, pot fi înaintate, astfel: 
a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la sediul Societăţii din 

Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: „Pentru 
adunarea generală a acţionarilor din .......... – Comisia Tehnică”. 

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menţionând la 
subiect: „Pentru adunarea generală a acţionarilor din data de .......... – Comisia Tehnică”. 

 

Aceste propuneri şi proiecte de hotărâri trebuie să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale 
acţionarilor care au propus (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv 
certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul 
acţionarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos. 
 
Propunerile primite dupa expirarea termenelor prevazute in legislatie sau transmise in alte modalitati 
decat cele expuse, nu vor fi luate in considerare. 

 
2. Adresarea de întrebari – Formular (deschis) –  
Raspunsurile la intrebari vor fi transmise la datele de contact mentionate, in termen de maxim 5 zile lucratoare 
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Acţionarii societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebari în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, după cum urmează: 
a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Societăţii 

din Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: 
„Pentru adunarea generală a acţionarilor din data ........– Comisia Tehnică”. 

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menţionând la 
subiect: „Pentru adunarea generală a acţionarilor din data ........– Comisia Tehnică”. 

c) Pe Formularul electronic care se gaseste pe site-ul societatii www.antibiotice.ro 
 

Intrebarile trebuie sa fie însoţite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în 
cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă 
calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei 
de mai jos. 
 
3. Imputernicire specială sau generala 
 

Acţionarii pot participa personal (acţionari persoane fizice) sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării 
Generale de către reprezentanţii lor legali (acţionari persoane juridice) sau de către alte persoane 
cărora li s-a acordat o imputernicire specială sau generală, pe baza formularului de imputernicire pus 
la dispoziţie de societate (acţionari persoane fizice / juridice), în condiţiile legii. Formularul de 
imputernicire specială sau generală in limba romana si in limba engleza poate fi obţinut de la sediul 
societăţii şi de pe website-ul societăţii (www.antibiotice.ro). Acest formular se va întocmi în trei 
exemplare originale pentru: acţionar, reprezentant şi emitent. 
 

Acţionarii reprezentaţi de o altă persoană au obligaţia să dea în cadrul formularului de impternicire 
specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris în 
ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 
 

Imputernicirile speciale in limba romana sau in limba engleza, completate şi semnate, vor fi înaintate 
astfel:  
a) depuse în original, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (buletin/carte de 

identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul 
acţionarilor persoane juridice), direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la 
Registratura Antibiotice S.A. Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, în plic închis, cu 
menţiunile scrise în clar: „A nu se deschide.” şi „Pentru adunarea generală a acţionarilor din 
data de ............. – Comisia Tehnică”. 

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menţionând la 
subiect: „Pentru adunarea generală a acţionarilor din data de .............”. 

La data Adunării Generale, la intrarea în sala de şedinţă a Adunării, reprezentantul desemnat va preda 
reprezentantului societăţii originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-
mail cu semnătură electronică extinsă încorporată şi o copie a actelor de identitate ale 
reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate). 
 
Conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1), in cazul in care un actionar mandateaza o 
institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul 
adunarilor generale, este necesara doar Imputernicirea speciala originala, care trebuie sa fie insotita 
de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit care a primit 
împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: 
- instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; 
- instrucţiunile din procura specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului 

SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar; 

mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
http://www.antibiotice.ro/
mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
file:///D:/My%20Documents/VioricaC/Downloads/Dispunerea-26-2012.pdf
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- procura specială este semnată de actionar. 
 
Imputernicirile speciale primite dupa expirarea termenelor prevăzute mai sus, nu vor fi luate in 
considerare. 
 
4. Data de referinţă 
 

La această Adunare Generală a Acţionarilor pot participa şi vota doar acţionarii Antibiotice înregistraţi 
la „Data de referinţă”, în Registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. 
Acţionarii pot exercita dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporţional cu numărul acţiunilor pe 
care le posedă. Orice acţiune deţinută dă dreptul la un vot. 

 
5. Vot prin corespondenţă 
 

Actionarii înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin 
corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţă. Formularul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obţinut, de la sediul 
societăţii şi de pe website-ul societăţii (www.antibiotice.ro). 
 
In cazul votului prin corespondenţă, Formularele de vot in limba romana sau in limba engleza, 
completate şi semnate, pot fi transmise societatii înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, după 
cum urmează: 
a) transmise direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura 

Societăţii din Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, în plic închis, cu menţiunile scrise în 
clar: „A nu se deschide.” şi „Pentru adunarea generală a acţionarilor din data de........ – 
Comisia Tehnică”. 

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menţionând la 
subiect: „Pentru adunarea generală a acţionarilor din data de...............”. 
 

Formularele de vot prin corespondenta in limba romana si in limba engleza trebuie sa fie însoţite de 
copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, 
respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în 
cazul acţionarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos. 
 

Formularele de vot care nu sunt primite in termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului şi majorităţii în Adunarea generală.  
 
6. Votul direct 
 
Sedinta Adunarii Generale va incepe la ora fixata in convocatorul aferent. Accesul actionarilor in 
cadrul sedintei se va face incepand cu 30 de minute anterior orei de incepere a sedintei, actionarilor 
care nu se prezinta in Adunare pana la ora stabilita nu li se va mai permite accesul/participarea la 
Sedinta Adunarii Generale. 
 
 
Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret, dupa caz – art. 130 Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
toate modificările ulterioare. 
Secretarul de sedinta va intocmi un proces verbal, mentionand problemele dezbatute si hotararile 
adoptate, proces verbal care va fi semnat de Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor si de 
Secretar. 
 
 
Nota: 

http://www.antibiotice.ro/
mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
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În toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii 
de custodie, acţionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de 
registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care 
atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană 
juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Aceste 
documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi 
însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau 
apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)]. 
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul 
actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea 
si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul 
Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 297/2004 republicata]. 
 
 
Legislatia antementionata : 

-Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale,republicată, cu toate modificările ulterioare 
-Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 

- Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de 
piata 

-Legea nr. 455/2001, privind semnatura eletronica 
-Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, republicata 
-Dispunerea de masuri nr. 26/2012 
-Dispunerea de masuri nr. 3/2012 
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