
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Repartizarea profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului pe actiune 

si stabilirea termenului si destinatiei dividendelor 
 
 
Antibiotice SA Iasi a realizat in exercitiul financiar 2009 un profit brut de 

15.647.528 lei pentru care a determinat un impozit pe profit de 3.728.632 lei. 
 Profitul net aferent anului 2009 de repartizat este de 11.916.807 lei. 
 In repartizarea profitului net s-au avut in vedere prevederile OG nr. 64/2001 
aprobata cu modificari prin legea nr. 769/2001 si OG nr. 61/2004, astfel: 

 77.456 lei – rezerva legala reprezentand 5% din profitul contabil (conform HG 
1840/28.10.2004, pct 50 din Codul Fiscal). 

 4.880.763 lei – reintregirea activului net conform art.69 din Legea nr.31/1990 
 1.995.648 lei – sume provenite din corectarea rezultatului reportat. 
 411.062 lei – rezerve din valorificari deseuri. 
 2.275.939 lei– surse proprii de finantare. 
 2.275.939 lei - dividende 

 
Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,005003193 lei/actiune. 
In ceea ce priveste destinatia dividendelor, conducerea societatii cat si membrii 

Consiliului de administratie sunt de acord si sustin totodata reinvestirea dividendelor 
aferente anului 2009 avand in vedere atat conditiile concrete in care societatea isi 
desfasoara activitatea in acest an ca urmare a crizei economico-financiare cat si 
avantajele substantiale ale finalizarii obiectivului de investitii: “Achizitie de instalatii si 
echipamente tehnologice pentru creare capacitate de productie antibiotice 
nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate in flacoane”, in valoare de 10 
milioane euro. 

Avantajele reinvestirii dividendelor sunt: 
1) Accesarea unei surse de investitii ieftine in cadrul aceleeasi unitati in care s-a 

realizat acest excedent (dividend); 
2) Realizarea unei investitii care va crea venituri suplimentare in conditii de 

eficienta economica cat si noi locuri de munca; 
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3)  Realizarea unei investitii care va aduce economii insemnate la bugetul 
sanatatii prin fabricarea unor medicamente care vor inlocui o serie de alte produse care 
acum se achizitioneaza din import la preturi mult mai mari. 

4) Realizarea unei capacitati de productie unica in aceasta parte a Europei care 
va permite valorificarea unei parti insemnate din productie la export. 

5) Asigurarea conditiilor necesare unor IMM-uri care sa lucreze pe platforma 
societatii atat pentru realizarea investitiei respective cat si materializarea unor 
contracte de cooperare cu astfel de unitati dupa punerea in functiune a acestei 
capacitati. 

Acceptarea de catre actionari a reinvestirii dividendelor s-ar putea materializa 
ulterior intr-o crestere a capitalului social prin emiterea de actiuni si acordarea acestora 
la fiecare actionar proportional cu cota detinuta in pachetul total. 

In cazul in care nu toti actionarii prezenti la Adunarea generala sunt in masura sa 
ia o asemenea hotarare la aceasta data propunem acceptarea variantei ca o hotarare 
definitiva in acest sens sa fie luata intr-o alta Adunare generala convocata in termen de 6 
luni (ca termen maxim in care sa se realizeze plata dividendelor catre actionari conform 
L.297/2004 in cazul in care nu s-ar vota reinvestirea acestora). 
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