
Începând cu data de 15 octombrie 2014, Antibiotice S.A. Iaºi distribuie
dividendele aferente anului financiar 2013, acþionarilor sãi, persoane fizice ºi
persoane juridice înscrise în Registrul Acþionarilor la data de înregistrare 15 mai
2014. Dividendul brut este de 0,02302729 lei/acþiune.

Modalitãþile de platã ale dividendelor:

1. Virament bancar (într-un cont bancar în lei, deschis la o bancã
din România):
Acþionarii vor transmite o adresã societãþii noastre (prin fax la 0372.065.633,

email relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro sau prin poºtã la adresa Antibiotice S.A.
Iaºi, Relaþii cu Investitorii, str. Valea Lupului nr. 1, judeþul Iaºi, cod poºtal 707410)
cu urmãtoarele date:
• Denumire - acþionar persoanã juridicã;
• Cod Unic de Înregistrare sau Cod Fiscal - acþionar persoanã juridicã;
• Copie dupã documentul care atestã calitatea solicitantului de reprezentant legal

al societãþii ºi copie dupã actul de identitate al reprezentantului legal;
• Nume ºi prenume - acþionar persoanã fizicã;
• Copie dupã actul de identitate: carte/ buletin de identitate (cu CNP ºi ultimul domiciliu)

/ Paºaport - acþionar persoanã fizicã;
• Cod IBAN pentru un cont bancar;
• Banca ºi sucursala bãncii unde este deschis contul;
• Copie dupã documentul din partea clientului, din care sã rezulte împuternicirea

persoanei juridice custode de a încasa dividendele acestuia - acþionar persoanã
juridicã/ fizicã.
Acþionarii persoane fizice ºi juridice nerezidente, care au rezidenþã într-un stat

cu care România are încheiate convenþii de evitare a dublei impuneri, pentru a
beneficia de aplicarea cotei de impozitare mai favorabile, vor transmite la sediul
societãþii o copie legalizatã a Certificatului de rezidenþã fiscalã, eliberat de
cãtre autoritatea competentã din statul lor de rezidenþã, însoþitã de o
traducere autorizatã în limba românã, cu respectarea prevederilor cuprinse în codul
fiscal ºi în normele de aplicare ale acestuia, valabile la data plãþii dividendelor.

2. Mandat poºtal (numai pentru acþionarii care deþin pânã la 5.000
de acþiuni):
- acþionarii persoane fizice care nu deþin conturi bancare vor putea solicita în

scris plata dividendelor, printr-o adresã trimisã la sediul societãþii (Antibiotice S.A.

Iaºi, Relaþii cu Investitorii, str. Valea Lupului nr. 1, judeþul Iaºi, cod poºtal 707410)
sau prin email relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro. Aceºtia vor trebui sã
transmitã o copie dupã actul de identitate (unde CNP-ul sã fie lizibil) ºi sã specifice
corect adresa unde doresc sã primeascã banii.

3. Prin casieria societãþii (numai pentru acþionarii care deþin pânã
la 5.000 de acþiuni):
- Acþionarii persoane fizice se vor putea prezenta la sediul societãþii de luni pânã

vineri, între orele 09:00 ºi 14:00. Aceºtia trebuie sã prezinte actul de identitate, în
original.

- Acþionarul poate fi reprezentat de cãtre o persoanã fizicã numai pe bazã de
procurã notarialã, în care va fi specificat faptul cã împuternicitul are drept de a primi
dividendele cuvenite de la Antibiotice S.A. Iaºi. Procura va fi însoþitã de actul de
identitate al reprezentantului (original), al acþionarului (copie) ºi, dupã caz, de
celelalte documente prevãzute de lege. O copie a procurii notariale ºi a celorlalte
documente necesare, vor fi reþinute la sediul societãþii.

Pentru acþionarii decedaþi, moºtenitorii vor prezenta:
• Certificat de deces (copie);
• Certificat de moºtenitor (copie);
• Act de identitate al moºtenitorului (în original, dacã se prezintã la sediul societãþii,

copie, dacã dividendele se solicitã prin virament bancar sau mandat poºtal).

Modelele de cereri - solicitare platã dividende pot fi descãrcate de pe site-ul
societãþii (www.antibiotice.ro/ Investitori - Informatii actionari - Dividende).

În toate situaþiile, rugãm acþionarii sã precizeze în solicitare numãrul de
telefon la care pot fi contactaþi, în cazul unor neclaritãþi.

Societatea nu recunoaºte alt deþinãtor al acþiunilor decât pe cel înregistrat la
Depozitarul Central S.A. Bucureºti, la data de înregistrare 15 mai 2014.

Conform Art. 67 (5) din Legea nr. 31/1990, republicatã, cu toate modificãrile
ulterioare, dreptul la acþiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3
ani de la data începerii distribuirii lor.

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa structurii Relaþii cu Investitorii,
Antibiotice SA Iaºi, la telefon 0232.209.570 sau 0232.209.583.
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