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Evenimente importante de raportat:

Stimati investitori,

Farmaceutica REMEDIA va ureaza un an 2O73 excelent si va informeaza prin
intermediul Bursei de valori Bucuresti despre proiectele de viitor ale companiei:

Farmaceutica REMEDIA, distribuitor de medicamente pe piata romaneasca, o piata de
peste 2,5 mld. euro, cu o crestere de 9olo in anul trecut, ocupa in octombrie 2012 locul
13 in distributia in retail, cu o cota de piata deL,73o/o si locul 9 in distributia catre spitale
cu o cota de piata de 3,35o/o,

Anul trecut, REMEDIA si-a extins lantul de farmacii la peste 70, a lansat produse noi si si-
a dezvoltat serviciile prin colaborari cu producatorii din segmentul bolii Parkinson,
proiecte care impreuna cu dezvoltarea resurselor umane ale companiei au dus la afaceri
mai mari cu 18o/o, pana la 240 mil. lei.

In anul 2013 Farmaceutica REMEDIA va continua proiectele prezentate, cu accent pe
deschiderea de noi farmacii (numarul acestora va ajunge la 80) pentru a asigura o
acoperire nationala si pe furnizarea de servicii conexe distributiei de medicamente.
Obiectivul nostru este sa ajungem la o cifra de afaceri neta de 320 mil. lei in 2015.

Farmaceutica REMEDIA si-a bugetat pentru acest an o cifra de afaceri neta de 260 mil. lei
(58 mil. euro), in crestere cu 8olo comparativ cu nivelul de 240 mi!. lei (53 mil. euro) din
2012.

Avem de asemenea pregatit un buget pentru 20L4 si 2015 cu o cifra de afaceri neta de
290 millioane de lei, respectiv 320 milioane de lei.

Toate aceste proiecte vor deveni realitate in beneficiul clientilor nostri, al
actionarilor si al angajatilor companiei.
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