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Evenimente importante de raportat:
Stimati investitori,
Va prezentam
Actiunile implementate de societate in contextul raspandirii epidemiei
COVID-19
Farmaceutica REMEDIA SA a monitorizat cu atentie evolutia situatiei generate de
raspandirea COVID-19 si a implementat masuri suplimentare de protectie si preventie in
toate zonele in care angajatii Companiei isi desfasoara activitatea (farmacii, depozite, sedii
administrative), pentru a asigura continuitatea desfasurarii activitatii, in acord cu
informatiile si recomandarile transmise de catre autoritatile competente.
La nivelul Companiei a fost format un Comitet pentru Situatii Deosebite, responsabil cu
monitorizarea evolutiei situatiei, care va coordona toate activitatile si problemele si va
decide implementarea de noi masuri, daca va fi cazul.
In acest context, tinand cont de comunicatul de presa al Autoritatii de Supraveghere
Financiara, din 12 martie 2020, cu privire la evenimetele societare programate de catre
Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata de capital si de
recomandarile Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii din Romania, Compania va respecta
dreptul actionarilor de acces la informatii relevante privind activitatile companiei, prin
postarea
documentelor
de
interes
pe
website-ul
societatii:
www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generala-a-actionarilor/, precum
si prin organizarea de TC.
Avand in vedere ca organizarea AGOA/AGEA programata pentru 15/16 aprilie 2020 poate fi
afectata de evolutia epidemiei, Farmaceutica REMEDIA S.A. incurajeaza actionarii sa ia in
calcul exprimarea votului inclusiv prin mijloace electronice, cu semnatura electronica
extinsa incorporate, si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot, cu respectarea
cerintelor din convocator.
Societatea va urmari indeaproape evolutia epidemiei de COVID-19 si va continua sa isi
respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor în legătura cu orice
informatie relevanta.
Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic de la persoanele responsabile de relatia cu
investitorii: Adrian NOAGHI (+40 745 113 453), Florin CADIA (+40 745 962 413), sau pe
mail la adresa investor@remedia.ro.
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