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Evenimente importante de raportat:
Comunicat privitor la desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor/Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din
15/16.04.2020, in contextul raspandirii epidemiei COVID-19
Ca urmare a instituirii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020, avand in vedere
prevederile Ordonantelor militare precum si a altor dispozitii ale autoritatilor statului
impuse in aceasta perioada privind limitarea deplasarilor, precum si suspendarea de
activitati desfasurate in spatii inchise, tinand cont si de recomandarile Autoritatii de
Supraveghere Financiara, prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2020,
Farmaceutica REMEDIA SA recomanda în mod expres actionarilor exercitarea dreptului de
vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la
distanta.
In acest scop, Farmaceutica REMEDIA SA recomanda actionarilor urmatoarele măsuri de
protectie/preventie:
a) Sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGOA si AGEA in format electronic,
disponibile pe site-ul societatii www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunareagenerala-a-actionarilor/, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora
în copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicării in mod personal, de la sediul
societatii;
b) Sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus
la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii,
www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generala-a-actionarilor/, ca
metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in
care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau
depunerii in mod personal la registratura emitentului;
c)
Sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de
comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa
email investor@remedia.ro, utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise
catre societate in legatura cu AGOA si AGEA, cu evitarea, in masura in care este posibil, a
transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod
personal la registratura emitentului.
Farmaceutica REMEDIA SA anunta actionarii ca exista posibilitatea ca, la data desfasurarii
adunarilor generale, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, sa fie aplicate

restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii
inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor.
Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile
impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare
cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Farmaceutica REMEDIA SA si/sau conducerea
Farmaceutica REMEDIA SA nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.
In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la
adunarile generale, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 13.04.2020, orele
10:00,
la
una
din
urmatoarele
adrese
de
e-mail:
investor@remedia.ro,
florin.cadia@remedia,ro, adrian.noaghi@remedia.ro, pentru a permite societatii sa ia toate
masurile de protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea,
precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere
privind starea de sănătate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in
desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizarilor necesare de la
autoritatile publice care au competenta in aceasta materie.
Societatea va urmari indeaproape evolutia epidemiei de Covid-19 si va continua sa isi
respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor în legatura 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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