


Write it here

• La numai un deceniu de la sinteza Penicilinei isi incepe activitatea Antibiotice, primul
producator al acestei substanțe active din Romania si Europa de Sud-Est

• Se dezvolta structura de fabricatie, in special pentru substanțe active, pulberi sterile pentru
injecții, unguente si supozitoare

• Redefinirea structurii de fabricație, investitii in marketing intern si international pentru
adaptarea la economia de piata

• Se dezvolta productia de medicamente in forma finita: capsule si comprimate
• Listarea la Bursa de Valori Bucuresti in aprilie 1997
• Imbunatatirea tehnologiilor de fabricatie pentru Nistatina si Vitamina B12

• Investitii de 60 milioane euro in:
- modernizarea tehnologiilor de productie, achiziționarea de echipamente moderne pentru cresterea

competitivitatii
- dezvoltarea portofoliului de produse
- protectia mediului pentru adaptarea la cerintele UE

• Obținerea avizarii FDA pentru Nistatina si pulberi sterile injectabile
• Certificarea sistemelor de calitate pentru respectarea standardelor EU GMP si US FDA
• Lansarea noii identitați corporatiste (un nou logo a+ și un nou slogan „Știinta si suflet”)

• Extinderea internationala a afacerii prin obtinerea de noi autorizatii de punere pe piata
• Livrarea primelor produse finite in SUA in urma avizului FDA
• Lider mondial in productia de Nistatina; Nistatina - standard de referinta USP
• Reprezentante de afaceri in Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Vietnam
• Deschiderea propriului Centru de Evaluare a Medicamentului
• Implementarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate

in munca, conform cerintelor standardelor EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001:2015 si ISO 45001.

Traditie si continuitate romaneasca
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Pe parcursul celor 25 de ani de 
la listare, au fost tranzactionate peste

cu o valoare totala de 
tranzacționare de peste

944 milioane
de actiuni

594 milioane lei

Pe parcursul primelor 3 luni ale 
anului 2022 au fost tranzactionate

cu o valoare totala de

4 milioane
de actiuni

2.276.603 lei

Capitalizarea bursiera la 31 martie 2022: 367.893 mii lei

Pret mediu la sfarsitul lunii martie 2022: 0,5598 lei

Antibiotice - o companie strategica

MINISTERUL 
SANATATII

53.02%

S.I.F. 
OLTENIA
26.41%

Alti 
actionari
20.57%

Actionariat



Write it here

4

Pilonii Planului de Organizare si Dezvoltare Strategica

Adaptarea 
strategica a 

resurselor umane

Adaptarea strategica a 
portofoliului de 

produse

Sustenabilitatea
Afacerii prin

Perfectionarea
continua a Sistemului

de Management 
Integrat

Managementul
performantei

Perfectionarea
Sistemului de 
Guvernanta
Corporativa

Pilonul 1 Pilonul 2 Pilonul 3 Pilonul 4 Pilonul 5
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PILON 1. Adaptarea strategica a resurselor umane

• analiza si redefinirea structurilor organizatorice din cadrul companiei, adaptate la 
principiile moderne de resurse umane, corelate cu nevoia de business

• managementul carierei angajatilor si a planurilor de succesorat

• derularea programelor de training si dezvoltare a competentelor angajatilor

• lansarea proiectului Academiei A+ cu cele doua componente : Colegiul Tehnic A+ si
Scoala de Afaceri A+

• implementarea etapelor din Planul de consolidare a culturii organizationale

Actiuni:

• realizat un numar de 5,26 ore de formare profesionala continua pe salariat

• realizat un grad de retentie de 99%

Impact:
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PILON 2. Adaptarea strategica a portofoliului de produse

• analiza portofoliului actual si stabilirea potentialului maxim de crestere pe piata 
interna si internationala

• dezvoltarea portofoliului de produse prin atragerea de molecule noi: 28 proiecte
derulate prin cercetare

• dezvoltarea portofoliului viitor prin achizitii de licente: 70 proiecte in-licensing

Actiuni:

• activitati in cercetare-dezvoltare pentru 14 proiecte de produse noi

• activitati pentru internationalizarea a 8 produse

• gestionarea realizarii studiilor clinice

• contractare a trei produse pentru completarea portofoliului de Raceala si Gripa

Impact:
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PILON 3. Sustenabilitatea Afacerii prin Perfectionarea continua 
a Sistemului de Management Integrat 

• redefinirea SMI pentru sustinerea sustenabilitatii afacerii

• orientarea catre stakeholder

Actiuni:

• actualizarea politicii de sustenabilitate a afacerii cu referire la SMI

• dezvoltarea unui nou SMI

• conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii in 
acord cu cerintele ISO 9001:2015

• conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Sanatatii si 
Securitatii in Munca in acord cu cerintele ISO 45001:2018

• conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu in 
acord cu cerintele ISO 14001:2015

Impact:
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PILON 4. Managementul performantei

• consolidarea afacerii in piata interna

• internationalizarea afacerii in teritoriile ATB si in alte teritorii

• dezvoltarea de parteneriate strategice

• managementul costurilor si gestionarea eficienta a proceselor  

• aplicarea principiilor de consolidare a afacerii

• realizarea de investitii

Actiuni:

• vanzari in valoare de 128,25 mil lei, cu 54% mai mare in comparatie cu valoarea 
planificata

• vanzari in piata interna de 86,07 mil lei, cu 87% mai mare in comparatie cu valoarea
planificata

• vanzari in piata internationala de 42,18 mil lei, cu 14% mai mare in comparatie cu 
valoarea planificata

• valoarea productiei fabricate de 128,31 mil lei, cu 5% mai mare in comparatie cu 
trimestrul 1 2021

• Investitii realizate in valoare de 7,6 mil lei

Impact:
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PILON 4. Managementul performantei

Active si Pasivele companiei

122,49
mil lei

Cheltuieli totale
133,91 
mil lei

Venituri totale
11,42
mil lei Profit brut

Nr. 

crt.
Indicatori

Mod de calcul
U.M.

Realizat 

31.03.2022

Planificat 

31.03.2022

Realizat 

31.03.2021

1
Lichiditate curenta Active curente/Datorii curente nr de 

ori
1,90 1,97 2,05

2
Grad de indatorare Capital imprumutat/Capital 

propriu *100
% 24,44 27,99 28,38

3
Viteza de rotatie a 

debitelor clienti

Sold mediu clienti/Venituri din 

vanzari*Timp
zile 206 267 288

4
Viteza de rotatie a 

activelor imobilizate 

Venituri din vanzari/Active 

imobilizate

nr 

rotatii
0,25 0,16 0,14

DATORII 
CURENTE

23%

DATORII PE 
TERMEN LUNG

10%CAPITALURI 
PROPRII

67%

Structura PASIV

ACTIVE 
IMOBILIZATE

56%

Stocuri
13%

Creante 
28%

Disponibilitati
3%

Structura ACTIV
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PILON 5. Perfectionarea sistemelor de Guvernanta Corporativa

• asigurarea cadrului intern de reglementare corporativa

•monitorizarea modului de selectie si numire a organelor de conducere si realizarea actiunilor in 
responsabilitatea societatii

• asigurarea si mentinerea unui sistem eficient de evaluare a performantelor profesionale

• asigurarea transparentei in comunicarea catre investitori

•perfectionarea procesului de management al riscului

Actiuni:

• asigurarea trasabilitatii indicatorilor de performanta ai Consiliului de administratie

• respectarea planului de raportare catre investitori

• aderarea la Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

• adaptarea sistemului de control intern la managementul riscului

• asigurarea unui sistem de protejare a datelor si informatiilor

• asigurarea cadrului juridic pentru desfasurarea activitatii in conditii legale si protejarea 
patrimoniului  

Impact:
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Concluzii

detine o cota din piata 
interna relevanta de 
13,4%

consolidarea afacerii in 
teritoriile Antibiotice 
printr-o structura optima 
de vanzare conform 
tendintelor pietei

Antibiotice SA la data de 31.03.2022:

o companie 
profitabila: nivelul 
profitului brut 
inregistrat este de 
11,42 milioane lei

gradul de indatorare 
imbunatatit de la 
28% la 24%

excedent de numerar 
in valoare 20,63 
milioane lei



www.antibiotice.ro

Contact pentru relatii cu investitorii
Website: www.antibiotice.ro/investitori-php/
Email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro


