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I Evenimente importante de raportat : 
 

Stimati actionari, 
 
Consiliul de Administratie al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. , intrunit in sedinta 

de consiliu din data de 23-24 martie 2009 a hotarat , in conformitate cu calendarul financiar al 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A pentru anul 2009,  convocarea  Adunarii Generale 
Ordinare a Acţionarilor la data de 24.04.2009 ora 12 şi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor la data de 24.04.2009 ora 16 ,  la sediul societăţii din BUCUREŞTI, B-dul 
Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836.  

Procesul de convocare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor, precum 
si accesul actionarilor la sedinta AGA, se va realiza cu stricta respectare a prevederilor Legii 
nr. 297/2004, completate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv a tuturor reglementarilor legale in vigoare. 

În conformitate cu Art.224 alin.(5) din legea 297/2004 informam fara intirziere piata de 
capital si CNVM asupra acestor evenimente publicand in acest Raport textul complet al 
Convocatorului A.G.O.A.si A.G.E.A. din 24 aprilie 2009. 

 
C O N V O C A R E 

 
 Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA 

S.A., cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 43, judeţul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub 
nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO2115198, convoacă în conformitate cu Legea 
31/1990 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 24.04.2009 ora 12 şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 24.04.2009 ora 16 ,  la sediul societăţii din 
BUCUREŞTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836. În cazul în care adunările 
nu se vor putea ţine datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 
25.04.2009, în acelaşi loc şi la aceleaşi ore. 

La adunări pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 06.04.2009. 

 
I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi următoarea: 
 

1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de 
consiliul de administraţie, presedintele C.A. si de auditorul financiar.  

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2008. 
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. 

 4. Aprobarea programului de activitate şi investiţii pe anul 2009. 



 5. Numirea auditorului financiar extern şi fixarea duratei minime a contractului 
acestuia. 

6. Împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Preşedintele consiliului de 
administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor.  

7. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.  

 
II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi următoarea: 
 

1. Aprobarea demarării negocierilor pentru stabilirea oportunităţii fuziunii Societăţii 
Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 43, 
judeţul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare 
RO2115198 cu Societatea Comercială DORNAFARM S.A. cu sediul in Suceava, str. Gheorghe 
Doja, nr. 61, judeţul Suceava, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J33/99/1991, având cod unic de 
înregistrare RO717359.  

2. Împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Preşedintele consiliului de 
administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor.  

3. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.  

 
Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie şi al 

preşedintelui C.A. vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii şi publicate pe pagina 
proprie de internet www.remedia.ro începând cu data de 24.03.2009, după ora 17,00. 

Raportul auditorului financiar este pus la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii şi 
publicat pe pagina proprie de internet începând cu data de 09.04.2009. 

Documentele referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale 
acţionarilor pot fi consultate la sediul social al Societăţii în intervalul orar 10-16 sau pe website-
ul societăţii www.remedia.ro începând cu data de 17.04.2009.     

Formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul social al Societăţii sau de pe 
website-ul Societăţii, începând cu data de 17.04.2009. 

Acţionarii pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, în baza procurii 
speciale în original, care va fi depusă la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Persoana de legătură este d-l Adrian 
NOAGHI -tel. 0745113453. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE 

Valentin - Norbert TARUS 
 

II Semnaturi : 
 
 

PRESEDINTELE  Consiliului de Administratie, 
Valentin Norbert TARUS   

 
 
 
                                                         

Director general, 
 Robert PELOIU   


