
L
a numai un deceniu de la
sinteza Penicilinei în
1955, Antibiotice îºi
începe activitatea, fiind
primul producãtor al
acestei substanþe active
din România ºi Europa
de Sud-Est. Compania
îºi dezvoltã structura de

fabricaþie în special pentru substanþe
active, pulberi sterile pentru injecþii,
unguente ºi supozitoare.

În 1990 Antibiotice devine societa-
te comercialã pe acþiuni ºi îºi reorien-
teazã procesele de producþie dez-
voltând fabricaþia de produse finite
(capsule ºi comprimate) care câºtigã
locul principal în portofoliul firmei de-
venind astfel, principalul producãtor
de produse antiinfecþioase din
România.

În anii ’90 Antibiotice începe un
amplu program investiþional, în valoa-
re de 30 de milioane de euro, orientat
spre creºterea competitivitãþii ºi mo-
dernizarea tehnologiilor ºi echipa-
mentelor de fabricaþie, certificarea si-
stemelor de calitate pentru respectarea
standardelor cGMP ºi US FDA. Toto-
datã, Antibiotice obþine avizarea Food
and Drug Administration (Agenþia
Medicamentelor ºi Alimentelor din
SUA) pentru fluxul de fabricaþie a sub-
stanþei active Nistatinã, care propulse-
azã ulterior firma pe poziþia de lider
mondial în rândul producãtorilor de
profil.

În 1997, Antibiotice intrã pe piaþa
de capital prin listarea la Bursa de Va-
lori Bucureºti, la categoria I. Statul ro-
man, prin Ministerul Sãnãtãþii este ac-
þionarul majoritar, cu o deþinere de
53,02% din acþiuni, diferenþa fiind re-
prezentatã de alþi acþionari, persoane
fizice ºi juridice. Antibiotice este

astfel o companie publicã, listatã pe
piaþa de capital din România, care ac-
þioneazã într-un mediu extrem de com-
petitiv.

Interesul pentru Antibiotice s-a ma-
nifestat încã din prima zi de tranzacþio-
nare, când s-au înregistrat 4.540 de
tranzacþii.

Evoluþia companiei Antibiotice Iaºi
în cei 25 de ani de când este listatã la
Bursa de Valori Bucureºti aratã o
creºtere sãnãtoasã printr-o bunã gu-
vernanþã, un management eficient al
riscurilor, prin transparenþã ºi comuni-
care constantã cu investitorii.

Planul de Organizare
ºi Dezvoltare
Strategicã al
Antibiotice

Obiectivele companiei Antibiotice
de dezvoltare pentru urmãtoarea etapã
(2020 – 2030) sunt planificate ºi orga-
nizate în Planul de Organizare ºi Dez-
voltare Strategicã (PODS), care vizea-
zã creºterea sustenabilã a afacerii ºi
maximizarea profitabilitãþii pe termen
lung.

PODS este construit pe cinci piloni
strategici, baza dezvoltãrii compa-
niei în anii urmãtori. Pe primul loc se
aflã adaptarea strategicã a resursei
umane, urmatã de adaptarea ºi diver-
sificarea portofoliului de produse,
precum ºi implementarea unei strate-
gii puternice de internaþionalizare.
De asemenea, dezvoltarea platfor-
mei industriale prin investiþii, suste-
nabilitatea afacerii prin consolidarea
Sistemului de Management Integrat
(calitate, mediu, sãnãtate ºi securita-
te în muncã), perfecþionarea siste-

mului de guvernanþã corporativã
sunt piloni importanþi pe care actuala
echipã de management construieºte
viitorul companiei.

Astfel, în perspectiva anului 2030,
Antibiotice vizeazã urmãtoarele
obiective:
ü Dublarea cifrei de afaceri: 1.000

milioane lei;
ü Atingerea unui profit brut cumu-

lat cu taxa clawback la 250 de mi-
lioane lei;

ü Internaþionalizarea afacerii
prin creºterea ponderii expor-
tului la peste 50% din cifra de
afaceri;

üMenþinea poziþiei de lider mon-
dial pentru substanþa activã Ni-
statinã;

ü Creºterea valorii salariului mediu
net în companie la 1.500 Euro;

ü Atingerea unui activ net de 1.150
milioane lei. (vezi grafic 1)

Antibiotice Iaºi, o
companie consolidatã,
solidarã cu sistemul
de sãnãtate românesc

Prezenþa continuã a Antibiotice de
67 de ani pe piaþa farmaceuticã rom-
âneascã, este o mãrturie a performan-
þei modelului de afaceri al companiei
care a fãcut din Antibiotice Iaºi o com-
panie consolidatã, cu knowledge ºi
experienþã redutabilã.

În prezent, Antibiotice este cel mai
important producãtor de medicamente
generice antiinfecþioase din þarã ºi
unul dintre cei mai importanþi furnizori
de medicamente pentru piaþa din
România ºi în peste 70 de þãri din între-
aga lume, având reprezentanþe comer-
ciale în Vietnam, Republica Moldova,
Ucraina ºi office în Serbia.

(continuare în pagina 2)
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ÎN ULTIMII TREI ANI

Randament de
24% pentru
acþiunile
Antibiotice
lDragoº Mesaroº, Goldring: ”ATB este o acþiune
cu o volatilitate mai redusã, atât pe seama
free-float-ului mai mic, cât ºi a domeniului din care
face parte”l IFB Finwest: ”Cel mai important este
ca Antibiotice sã prezinte investitorilor calificaþi
potenþialul de dezvoltare pe termen mediu-lung;
altfel, recomandarea de intrare nu poate sã vizeze
decât faptul cã industria pharma este defensivã”

A
cþ iuni le Antibiot ice Iaºi
(ATB) au avut, în ultimii trei
ani, perioadã marcatã de pan-
demia Covid-19 ºi mai recent

de rãzboiul din Ucraina, o creºtere de
circa 15%, iar cu tot cu dividende
randamentul total al titlurilor produ-
cãtorului de medicamente s-a ridicat
la 24%, peste cel al majoritãþii obli-
gaþiunilor corporative dar inferior
randamentelor indicilor Bursei de
Valori Bucureºti (BVB), ale cãror
creºteri au fost de 40-50%, în aceastã
perioadã.

Brokerii vãd ATB ca o acþiune mai
stabilã, care oferã un câºtig sub cel al
pieþei dar cu un risc mai scãzut. Com-
pania oferã în mod constant dividende,
care însã au un randament mai mic
comparativ cu cel al emitenþilor din
energie sau bancari, printre motive
fiind ºi taxa de clawback, ce erodeazã
profitabilitatea Antibiotice, dupã cum
a spus în nenumãrate rânduri Ioan
Nani, directorul general al
producãtorului de medicamente.

Dragoº Mesaroº, directorul de
tranzacþionare al casei de brokeraj
Goldring, ne-a declarat: ”Antibioti-

ce este o acþiune cu o volatilitate mai
redusã, atât pentru cã are un free-flo-
at (n.r. cantitatea de acþiuni liber
tranzacþionate) mai mic, cu statul
fiind acþionar majoritar, cât ºi pe sea-
ma domeniului din care face parte.
Vedem cã în cazul companiilor far-
maceutice de la noi, veniturile ºi pro-
fiturille pe care le raporteazã an de an
nu au variaþii mari, nici în sus, nici în
jos. Adicã nu sunt companii de tip
growth”.

Afirmaþia brokerului de la Goldring
vine în condiþiile în care, mai ales dupã
ºocul Covid-19, investitorii au cãutat
cu precãdere acþiuni ale companiilor
de creºtere, bine poziþionate în fazele
timpurii ale ciclului economic. De ase-
menea, în piaþa noastrã sunt o serie de
emitenþi care plãtesc dividende cu ran-
damente mari, de 7-10%, inclusiv la
cererea statului care impune multor
companii pe care le are în portofoliu sã
aloce 90% din profit cãtre acþionari,
ceea ce le face atractive pentru
investitorii de retail.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)

Parcursul
Antibiotice Iaºi
la Bursa de Valori
Bucureºti
A

cþiunile Antibiotice Iaºi (sim-
bol ATB) au intrat la tranzac-
þionare la Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB) în data de 16

aprilie 1997, numãrându-se în rândul
primelor companii tranzacþionate la
cota bursei dupã redeschiderea din
1995, în prima zi fiind tranzacþionate
un numãr de 755.750 acþiuni cu o va-
loare totalã a tranzacþiilor de 322.000
lei. În acelaºi an, actiunile companiei
au fost incluse în componenþa indice-
lui BET.

În anul 2000, capitalul social era de
6.883.631 de lei, împãrþit într-un nu-
mãr de acþiuni de 68.836.310, fiecare
acþiune având o valoare nominalã de
0,1 lei. În urma majorãrii de capital din
anul 2001, capitalul social al societãþii
a ajuns la valoarea de 34.418.155 lei,
divizat în 344.181.550 acþiuni, valoa-
rea nominalã fiind de 0,1 lei.

Participaþia statului în cadrul acþio-
nariatului Antibiotice, la acea datã, era
de 53,02% (deþinere menþinutã încã de
la listare), respectiv 182.475.680 de
acþiuni. Celãlalt pachet, de
161.705.870 acþiuni, adicã 46,98% din
companie, era deþinut de investitori
persoane fizice ºi juridice în urma
ofertei publice iniþiale.

Primul ordin ºi-a gãsit contrapartea
la un preþ de referinþã de 0,35 lei/acþiu-
ne, iar maximul istoric a fost atins în
data de 10 iulie 2007, la preþul de 2,17
lei/acþiune, în timp ce minimul istoric
de 0,065 lei/acþiune a fost consemnat
la finalul ºedinþei din 8 iunie 2000.

În prezent, acþiunile companiei sunt
incluse în componenþa indicelui
BETPlus, al celor mai lichide 30 de
titluri.

De-a lungul anilor, compania a
consfinþit o practicã de a oferi divi-
dende cãtre acþionari, inclusiv prin

emisiune de noi acþiuni, în urma ma-
jorãrilor de capital, cu valoarea divi-
dendelor nete aferente acelor ani.
Astfel de operaþiuni au fost efectuate
în anii 2002-2004, 2009 ºi 2010, po-
trivit datelor companiei. De menþio-
nat cã în anul 2013 s-a aprobat o nouã
majorare a capitalului social prin emi-
siune de noi acþiuni, de data aceasta
cu 50% din valoarea dividendelor
nete ale anului financiar 2012 ºi alte
rezerve. Jumãtatea cealaltã din valoa-
rea dividendelor nete ale anului fi-
nanciar 2012 s-a împãrþit acþionarilor,
valoarea dividendului brut fiind sta-
bilitã în AGA. Aceastã nouã majorare
a stabilit valoarea capitalului social al
companiei la 67.133.804 lei.

În primele luni de la finalizarea li-
stãrii, preþul acþiunii ATB a crescut pe
fondul unor volume consistente, în
special avute în primele douã luni ºi
jumãtate de tranzacþionare.

De menþionat cã în 1999 compania
a obþinut primul certificat GMP (good
manufacturing practice) din þara
noastrã.

În perioada 2000-2005, compania
s-a eficientizat crescând vânzãrile,
producþia ºi profitabilitatea afacerii,
Antibiotice ajungând de la 0,5 milioa-
ne de dolari profit la aproape 10 milio-
ane de dolari în 2007. Compania a
început un program ambiþios de inves-
tiþii în retehnologizare ºi profesionali-
zarea personalului, societatea mar-
când creºteri ale afacerilor. Societatea
a operat mai multe majorãri de capital
în perioada aceasta, astfel încât, în
2005, Antibiotice avea un capital
social de 45.489.729,1 lei.

În 2004, conducerea a luat decizia de
a acorda o atenþie sporitã pentru produc-
þia substanþei active nistatinã. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

n Principalele pieþe de
desfacere pentru
produsele
fabricate de
Antibiotice Iaºi
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PRODUSE SI SERVICII
O COMPANIE ROMÂNEASCÃ DE IMPORTANÞÃ STRATEGICÃ

Antibiotice Iaºi -25deanide
prezenþãpepiaþadecapital

(urmare din pagina 1)
La nivel naþional, Antibotice Iaºi

detine cea mai complexã structurã de
fabricaþie din România, cu opt fluxuri
de producþie distincte auditate ºi certi-
ficate conform cerinþelor de bunã
practicã de fabricaþie, (GMP) organi-
zate pe trei divizii: Divizia produse
forme solide de uz oral, Divizia de
produse topice, Divizia produse sterile
ºi substanþe active.

Antibiotice Iaºi este inclusã în lista
obiectivelor de importanþã deosebitã
pentru apãrarea þãrii, având un carac-
ter strategic în economia naþionalã.
Modul de organizare al companiei, cu
reprezentanþe în teritorii internaþiona-
le ºi contracte de colaborare cu parte-
neri de peste tot din lume îi permite sã
acþioneze în cel mai scurt timp din mo-
mentul primirii unei comenzi pânã în
momentul onorãrii acesteia. Astfel, în
perioade critice cum au fost cei doi ani
de pandemie sau probabilitatea exi-
stenþei unui pericol care sã afecteze
întreaga populaþie a þãrii, Antibiotice
Iaºi s-a mobilizat cu maximã operati-
vitate ºi responsabilitate ºi a fabricat
medicamente salvatoare de vieþi.

De la moleculã la piaþã
Experienþa îndelungatã în dezvolta-

rea ºi producþia de medicamente,
know-how-ul, echipamentele ºi teh-
nologiile superioare de care dispune
compania Antibiotice îi permite sã asi-
gure toate etapele fabricaþiei unui me-
dicament, de la moleculã, la piaþã aici,
în România, începând cu activitatea de
cercetare, formulare farmaceuticã,
producþie, controlul calitãþii pânã la
prezenþa medicamentelor pe rafturile
farmaciilor de spital cât ºi a farmacii-
lor cu circuit deschis.

Cercetarea -
dezvoltarea este
fundamentul pentru
adaptarea ºi
consolidarea durabilã a
portofoliului

Activitatea de cercetare-dezvoltare
reprezintã fundamentul acþiunilor com-
paniei Antibiotice ce vizeazã alinierea
portofoliului la noile tendinþe terapeuti-
ce ºi susþinerea profesioniºtilor, impli-
cit a pacienþilor, cu medicamente acce-
sibile ºi valoroase terapeutic.

Pentru a-ºi atinge unul din obiecti-
vele strategice de a asigura un portofo-
liu sustenabil ºi vandabil, Antibiotice
Iaºi a înfiinþat încã din anul 2006 pro-
priul Centru de Cercetare-Dezvoltare
unde lucreazã o echipã multidiscipli-
narã de peste 100 de angajaþi, 35%
dintre aceºtia având studii doctorale.

În cadrul Centrului, compania de-
sfãºoarã studii clinice de faza I si studii
de bioechivalenþã pentru medicamen-
tele din propriul portofoliu cât ºi pen-
tru parteneri externi.

Întreaga activitate se desfãºoarã în
conformitate cu reglementãrile euro-
pene ºi naþionale în ceea ce priveºte re-
gulile de bunã practicã în studiul clinic
(Good Clinical Practice) pentru medi-
camente de uz uman ºi de bunã practi-
cã de laborator (Good Laboratory
Practice). (vezi diagrama 1)

Centrul de cercetare
INOVA+

Pentru dezvoltarea ºi extinderea ac-
tivitãþii de cercetare, Antibiotice Iaºi
vizeazã înfiinþarea unui Centru de cer-
cetare produse farmaceutice ºi cosme-

tice INOVA+.
Acest Centru este o platformã inte-

gratã care urmãreºte dezvoltarea cer-

cetãrii ºi inovãrii pentru produsele
din viitorul portofoliu al companiei
Antibiotice. De asemenea, prin inter-
mediul acestei platforme se vor iniþia
parteneriate cu unitãþi de cercetare
(universitãþi, institute de cercetare far-
maceuticã) pentru obþinerea de rezul-
tate ºtiinþifice la nivel naþional ºi euro-
pean, cu aplicabilitate în industria far-
maceuticã. Astfel, se are în vedere
crearea de capacitãþi noi de cerceta-

re pentru abordarea de tehnologii noi.
Totodatã, compania are în vedere sã

asigure prin Centrul de cercetare
INOVA+ creºterea capacitãþii de cer-
cetare a produselor noi cât ºi o bazã
practicã pentru învãþãmântul superior
(studenþii facultãþilor de profil), urmã-
rindu-se astfel, ºi creºterea ritmului de
atragere a personalului calificat în do-
meniul cercetãrii farmaceutice.

Portofoliu complex de
medicamente din
diverse clase terapeutice

Rezultatul activitãþii de cercetare s-a
concretizat într-un portofoliu care astã-
zi are peste 150 de produse din 11 clase
terapeutice, ponderea cea mai mare
fiind medicamentele care se elibereazã
pe bazã de prescripþie medicalã (RX),
însã acesta este completat ºi de medica-
mente fãrã prescripþie medicalã (OTC),
suplimente alimentare ºi dispozitive
medicale destinate prevenirii bolilor ºi
creºterii calitãþii vieþii (nonRX). Medi-
camentele generice marca Antibiotice
se adreseazã cu precãdere pacienþilor
cu boli infecþioase, dar ºi patologiilor
cardiovasculare, dermatologice, dige-

stive ºi ale sistemului nervos central.
De asemenea, portofoliul Antibiotice
este completat de substanþa activã Ni-
statinã, compania fiind singura din
România care produce substanþã activã
prin procese de biosintezã, produse ve-
terinare ºi, recent introduse în porofo-
liu, produse biocide.

Concepte de portofoliu
pentru produsele nonRX

Portofoliul Antibiotice este structurat
pe concepte definite în principal dupã
publicul þintã cãruia li se adreseazã:

Conceptul Sãnãtatea femeii - care
grupeazã produsele din portofoliul
companiei destinate principalelor afec-
þiuni ºi condiþii fiziologice specifice fe-
meii, pe toate categoriile de vârstã.

Conceptul Quality Life - se adrese-
azã bãrbaþilor de toate vârstele, aceºtia
reprezentând un segment de public cu
un interes în creºtere pentru prevenþia
bolilor ºi a creºterii calitãþii vieþii, cu
scopul menþinerii unei stãri optime de
sãnãtate.

Conceptul Sãnãtatea familiei - in-
clude produse adresate întregii familii,
pe segmente diferite de vârstã: copil,
adolescent, adult, vârstnic.

Conceptul Rãcealã & Gripã – cu-
prinde produse fãrã prescripþie medi-
calã, destinate atât prevenþiei, cât ºi
ameliorãrii simptomelor specifice stã-
rilor de rãcealã ºi gripã, precum ºi pen-
tru toate categoriile de public þintã.

Conceptul Derm A+ cuprinde produ-
sele topice (unguente, crème, geluri).

Conceptul Nutriensa – reuneºte su-
plimente alimentare pe bazã de macro-
nutrienþi ºi micronutrienþi, elemente
esenþiale producerii energiei necesare
îndeplinirii activitãþii zilnice, precum
ºi îndeplinirii unor funcþii specifice or-

ganismului pentru a asigura o stare de
bine, de tipul: vitamine, minerale, aci-
zi graºi nesaturaþi esenþiali, aminoaci-
zi, alte tipuri de carbohidraþi, lipide ºi
proteine etc. (vezi diagrama 2)

Antibiotice, o companie
strategicã pe piaþa
farmaceuticã din
România

Produsele marca Antibiotice sunt
vândute în aproape toate farmaciile
din România (aproximativ 8.100 de
unitãþi), în toate cele peste 368 de spi-
tale publice, precum ºi în cele 155 de
unitãþi spitaliceºti private (unitãþi cu
paturi), conform INS.

Accentul pe care compania îl pune pe
calitate ºi performanþã a determinat în
tot acest timp consolidarea poziþiei de li-
der pe segmente de piaþã tradiþionale,
Antibiotice înregistrând pe piaþa din
România performanþe notabile, astfel:
ü Ocupã primul loc în piaþa rele-

vantã;
ü Este lider cantitativ pe forma far-

maceuticã pulberi sterile injecta-
bile;

ü Este lider cantitativ pe formele
farmaceutice unguente, supozi-
toare ºi ovule;

ü Este lider pe segmentul medica-

mentelor generice cu prescripþie
ºi OTC comercializate în spitale.

Taxa clawback – una
dintre principalele
provocari ale
Antibiotice

Una dintre principalele provocãri
ale companiei Antibiotice de circa 13
ani, ca producãtor de medicamente cu
prescripþie medicalã, este suprataxa-
rea veniturilor realizate din vânzarea
acestor produse pe plan naþional (taxa
clawback). Nivelul acestei taxe afec-
teazã semnificativ profitul companiei.

Dacã în anul 2009, anul introducerii
acestei taxe, suma plãtitã de Antibioti-
ce Iaºi a fost de 61,5 mii lei (0.3% din
cifra de afaceri), în 2021 Antibiotice a
returnat sistemului public de sãnãtate
prin taxa clawback nu mai puþin de
28,7 milioane lei (7,8% din cifra de
afaceri).

În anul 2021, Antibiotice Iaºi a con-
solidat un profit brut de 30 milioane
lei, care împreunã cu taxa clawback
reprezintã un rezultat al afacerii de
58,7 milioane de lei.

Valorile acestor indicatori sunt pre-
zentate în tabelul 1, graficul 2 ºi 3.

(continuare în pagina 3)

Tabelul 1

Nr.
crt.

Indicatori UM
2011-
2020

2021-
2024

1. Profit brut (valori cumulate) mil. lei 332 152

2. Cheltuieli cu taxa clawback (valori cumulate) mil. lei 243 120

3. Profit brut + cheltuieli cu taxa clawback (valori cumulate) mil. lei 575 272

4. Randament total (al profitului brut cu taxa clawback) % 17% 15%

Tabelul 2

Indicatori 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 Planificat

Cifra de afaceri 62.211.168 163.497.747 243.626.062 331.740.206 390.646.543 341.047.668 368.421.809 432.314.000

Productie fabricata 173.886.306 224.486.107 328.199.429 394.418.299 360.779.192 381.258.841 426.644.016

- vanzari export 12.131.079 20.437.218 53.597.734 91.539.413 152.722.525 158.274.645 142.448.000 162.000.000

% export in Cifra de afaceri 19% 13% 22% 28% 39% 46% 39% 37%

- vanzari intern 50.080.089 143.060.529 190.028.328 237.712.736 237.924.018 182.773.023 225.973.809 270.314.000

Venituri totale 63.254.541 166.519.961 262.815.581 349.902.019 407.780.551 380.393.220 388.925.110 448.605.000
Cheltuieli totale 57.348.173 142.795.106 244.343.311 317.854.484 372.600.658 352.063.764 358.622.494 416.105.000

Profit brut 5.906.368 23.724.855 18.472.270 32.047.535 35.179.894 28.329.456 30.302.616 32.500.000

Profit net 4.728.708 19.678.661 12.539.100 27.178.823 30.823.278 26.388.049 29.939.404 31.400.000

Taxa clawback 643.372 25.814.231 42.210.924 27.767.041 28.669.258 28.000.000

Profit brut +taxa clawback 5.906.368 23.724.855 19.115.642 57.861.766 77.390.818 56.096.497 58.971.874 60.500.000

Cheltuieli cu personalul 13.053.999 37.663.125 65.439.305 70.868.388 95.702.731 104.173.247 111.052.781 120.034.000

Active imobilizate 39.177.370 85.596.263 212.972.497 215.675.596 382.936.555 487.590.384 510.384.331 540.000.000

Active circulante, din care: 40.532.562 126.159.137 225.746.507 327.313.901 409.313.741 375.409.434 361.825.000 375.000.000

- creante 21.793.115 98.496.131 181.673.656 229.642.625 333.313.136 260.388.767 255.000.000 260.000.000
- stocuri 17.761.689 22.225.818 40.289.331 60.289.301 74.123.195 108.691.209 105.225.000 114.000.000

Datorii totale, din care: 27.288.657 56.230.415 129.307.351 140.112.690 286.944.006 285.727.770 290.396.627 261.850.239

- datorii comerciale 8.247.667 17.969.446 40.103.069 63.500.924 78.380.423 66.103.990 85.892.613 84.000.000
- credite pentru finantarea activitatii operationale 8.152.786 29.964.212 69.335.186 41.778.509 125.875.879 95.568.514 76.432.505 60.000.000

Total activ 84.092.692 211.820.738 438.719.004 544.662.591 794.015.491 862.999.818 895.389.680 915.000.000

Capitaluri proprii 52.499.490 143.580.488 262.612.444 394.501.819 496.842.915 577.272.048 604.991.800 653.149.760

Nr mediu personal 1.932 1.650 1.441 1.458 1.415 1.415 1.410 1.350

Rentabilitate profit brut +taxa clawback 9% 15% 8% 17% 20% 16% 16% 14%

Ponderea ch cu personalul in cifra de afaceri 21% 23% 27% 21% 24% 31% 30% 28%

Lichiditate generala (Active circulante/Datorii
totale) 1,49 2,24 1,75 2,34 1,43 1,31 1,25 1,43

Lichiditate curenta (Active circulante
-stocuri)/Datorii totale 0,83 1,85 1,43 1,91 1,17 0,93 0,88 1,00

Grad de indatorare (Datorii totale/Total
activ)*100 32% 27% 29% 26% 36% 33% 32% 29%

Solvabilitate globala (Total activ/Datorii
totale)*100 3,08 3,77 3,39 3,89 2,77 3,02 3,08 3,49

Productivitatea muncii (Venituri din
exploatare/nr.personal) 32.049 99.919 172.471 234.616 284.056 264.342 272.217 329.253
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Antibiotice Iaºi -25deanide
prezenþãpepiaþadecapital
(urmare din pagina 2)

Caracterul impredictibil al taxei
clawback face ca strategia pe termen
mediu ºi lung a companiei sã fie dificil
de aplicat. Astfel, Antibiotice Iaºi îºi
menþine cu fermitate opinia cã un cal-
cul diferenþiat ºi transparent al acesteia
se impune de urgenþã, în mãsura în
care statul român vizeazã cu prioritate
interesele pacientului român.

Internaþionalizarea
afacerii pentru
susþinerea
obiectivelor de
business

Produsele Antibiotice au impact
atât la nivel naþional cât ºi internaþio-
nal depãºind încã de la începutuile ac-
tivitãþii graniþele þãrii. Strategia de
dezvoltare pe plan internaþional a avut
în vedere faptul cã pieþele externe sunt
mai dinamice ºi cu potenþial mare de
consum, de dezvoltare pe termen lung
pentru businessul companiei. Pãtrun-
derea Antibiotice pe pieþe internaþio-
nale extrem de competitive, cu stan-
darde ridicate de calitate a necesitat
abordarea acestora cu produse cu va-
loare adãugatã ridicatã, de calitate su-
perioarã. Toate acestea au fãcut ca
astãzi, Antibiotice sã aibã vânzãri con-
solidate în România ºi în peste 40 de
þãri din întreaga lume. În ultimii ani,
odatã cu creºterea exporturilor, Anti-
biotice a deschis reprezentanþe externe
în þãri precum Vietnam, Republica
Moldova, Ucraina precum ºi un office
în Belgrad, Serbia.

Departamentul Business Develop-
ment contribuie la realizarea obiecti-
velor din Planul de Organizare ºi Dez-
voltare Strategicã al companiei prin
intermediul celor douã direcþii princi-
pale: dezvoltarea portofoliului de pro-
duse prin proiecte de in-licensing ºi
dezvoltarea de parteneriate pe pieþe
internaþionale, prin proiecte de
out-licensing.

Principalele pieþe pentru medica-
mentele fabricate de Antibiotice prin
prisma ponderii în cifra de afaceri, a
trendului de creºtere ºi siguranþei afa-
cerii sunt: Statele Unite ale Americii,
Canada, Marea Britanie, Olanda, Da-
nemarca, Serbia, Republica Moldova,
Vietnam, Irak. Cunoscut ca unul dintre
pionierii producþiei de peniciline (sim-
ple ºi în combinaþie), Antibiotice este
în prezent furnizor internaþional al
acestor produse antiinfecþioase.

Standardele de calitate pe care
Antibiotice le îndeplineºte au permis
accesarea de cãtre companie a licitaþii-
lor internþionale. Astfel, compania se
bucurã de recunoaºtere din partea si-
stemelor de sãnãtate din Marea Brita-
nie, Statele Unite, Danemarca, Viet-
nam unde a câºtigat licitaþii importan-
te pentru medicamente antiinfecþioase
sterile injectabile. (vezi grafic 4)

Lider la nivel mondial
pentru substanþa
activã Nistatinã

Producþia de Nistatinã în Antibioti-

ce a început în anul 1962, însã intere-
sul pentru aceastã substanþã activã a
crescut în anii 2000 când, în urma in-
specþie Food and Drug Administration
(2002), fluxul de fabricaþie a Nistati-
nei primeºte avizul care permite ex-
portul acestei substanþe pe piaþa ame-
ricanã. Din acel moment Antibiotice
devine producãtor de top la nivel inter-
naþional, iar în scurt t imp se
poziþioneazã ca lider mondial în
producþia de Nistatinã.

Calitatea acestui produs a condus la
obþinerea în noiembrie 2017 a standar-
dului de referinþã dat de Farmacopeea
Americanã (USP), organism indepen-
dent care lucreazã cu agenþiile guver-
namentale ale SUA. Astfel, companii-
le care produc Nistatinã, substanþã ac-
tivã sau medicamente finite pe bazã de
Nistatinã ºi doresc sã le vândã pe piaþa
SUA(sau pe pieþele ce au adoptat USP
ca farmacopee naþionalã), vor utiliza
ca standard de referinþã în testarea ca-
litãþii produselor lor caracteristicile
Nistatinei produsã la Antibiotice Iaºi,
România.

Nistatina produsã de Antibiotice
este livratã cãtre producãtori de pe toa-
te continentele, fiind utilizatã ca mate-
rie primã pentru fabricaþia de compri-
mate, suspensii orale, preparate topice
(creme, unguente) ºi ovule.

Planul de expansiune teritorialã
care vizeazã atingerea obiectivelor de
business ale Antibiotice în perspectiva
anilor 2030 se bazeazã pe o strategie
de internaþionalizare a portofoliului de
produse finite cu accent pe medica-
mentele antiinfecþioase sterile injecta-
bile precum ºi pe gama de produse to-
pice (compania inaugurând la sfârºitul
anului 2022 o nouã capacitate de pro-
ducþie pentru produse topice) precum
ºi pe pãtrunderea pe noi pieþe precum:
Australia, Brazilia, Norvegia, Finlan-
da, Suedia, Germania, Italia, Spania,
Polonia, Filipine, Mexic. (vezi grafic 5
ºi grafic 6)

Oamenii bine
pregãtiþi - cea mai
importantã resursã

Antibiotice este unul dintre cei mai
mari angajatori din România, cu peste
1.400 de angajaþi. Complexitatea acti-

vitãþilor ºi proceselor care se deruleazã
în cadrul companiei necesitã o diversi-
tate de profesii precum: chimiºti, bio-
chimiºti, farmaciºti, doctori, biologi, fi-
zicieni, economiºti, ingineri de diferite
specialitãþi, specialiºti IT, tehnicieni,
operatori chimiºti, automatiºti etc.

Dezvoltarea resursei umane este una
dintre principalele preocupãri ale ma-
nagementului companiei. Astfel, Anti-
biotice a înfiinþat “Academia a+”, o
platformã axatã pe programe de educa-
þie, inovaþie, susþinere ºi dezvoltare a
competenþelor profesionale atât a pro-
priilor angajaþi cât ºi a comunitãþii, care
vizeazã dezvoltarea calitativã a structu-
rii de resurse umane ºi adaptarea ace-
steia la noua configuraþie a platformei
în perspectiva anilor 2028-2030.

Din cadrul “Academiei a+” face par-
te si ”Colegiul Tehnic a+”, un program
de susþinere a sistemului de învãþãmânt
tehnic ºi profesional din România,
orientat spre grupurile vulnerabile din
mediul rural. ”Colegiul Tehnic a+” este
structurat pe ateliere de dezvoltare pro-
fesionalã, o îmbinare echilibratã între
teorie ºi practicã, ce va asigura viitori-
lor angajaþi competenþe tehnice necesa-
re practicãrii cu succes a unei meserii
specifice industriei farmaceutice.

Programe noi ºi de
tradiþie pentru
atragerea oamenilor
valoroºi

Pentru identificarea ºi atragerea de
viitori angajaþi valoroºi, Antibiotice
deruleazã proiecte tradiþionale precum
”Perform a+” dedicat formãrii prac-
tice ºi selecþiei studenþilor, masteran-
zilor ºi doctoranzilor facultãþilor de
profil care sã activeze în domeniile
cercetãrii, fabricaþiei de medicamente
sau calitãþii produselor. De asemenea,
compania a iniþiat ºi proiecte noi, pre-
cum cel privind învãþãmântul dual
prin care asigurã pregatirea practicã ºi
burse pentru 25 elevi din instituþii de
învãþãmânt preuniversitar.

Alãturi de componenta educaþiona-
lã, Antibiotice Iaºi urmãreºte creºterea
nivelului de motivare ºi satisfacþie a
propriilor angajaþi ca factor determi-
nant al performanþei. Astfel, preocu-
parea continuã pentru adaptarea siste-

mului de recompensare ºi crearea unei
politici de motivare financiarã ºi
non-financiara a angajaþilor are rolul
de a creºte gradul de satisfacþie al sala-
riaþilor ºi îmbunãtãþirea retenþiei per-
sonalului.

De asemenea, compania Antibioti-
ce este preocupatã sã ofere angajaþilor
sãi condiþii de creºtere profesionalã ºi
personalã, oferindu-le un mediu de lu-
cru stimulativ ºi prierenos, respectând
principiile diversitãþii, non-discrimi-
nãrii ºi egalitãþii de ºanse. Distribuþia
angajaþilor în departamentele compa-
niei este echilibratã din punct de vede-
re al genului, vârstei ºi nivelului de
educaþie, respectiv 53% femei ºi 47%
barbaþi.

Conform studiului realizat în 2020
de Catalyst Solutions, Antibiotice se
afla în Top 100 al celor mai doriþi an-
gajatori.

Antibiotice a înfiinþat ”Club a+”, un
proiect ce oferã angajaþilor atât oportu-
nitaþi pentru practicarea sportului în
spaþii adecvate, cât ºi programe de dez-
voltare personalã. De asemenea, a de-
rulat proiecte de prevenþie ºi protejare a
sãnãtãþii angajaþilor precum “Onco-
prev” (program de depistare ºi diagno-
stic al cancerului de col uterin) ºi “Re-
venim împreunã la normalitate”, pro-
gram de stimulare a imunizãrii salaria-
þilor ºi luarea unei decizii informate,
prin punerea la dispoziþie a unui centru
intern de vaccinare anti-covid.

Investiþiile, motorul
pentru consolidarea ºi
dezvoltarea strategicã
a Antibiotice

Dublarea cifrei de afaceri ºi creºte-
rea profitabilitãþii afacerii în perspecti-
va anilor 2028 reprezintã þinte predilec-
te pentru Antibiotice. Pentru realizarea
acestor obiective compania investeºte
în douã direcþii importante: investiþii
pentru dezvoltarea strategicã ºi inves-
tiþii pentru consolidarea afacerii.

În vederea investiþiilor preconizate
pentru atingerea obiectivelor PODS,
compania, pe lângã utilizarea fonduri-
lor proprii acceseazã ºi alte surse de
finanþare.

Astfel, Antibiotice reinvesteºte pe-
riodic profitul în: dezvoltarea produ-

selor, cercetarea aplicativã, achiziþii
de portofolii, echipamente pentru asi-
gurarea calitãþii, modernizarea tehno-
logiilor de fabricaþie ºi digitalizarea
activitãþilor.

De asemenea, portofoliul de produ-
se sterile injectabile pentru spitale,
pentru care Antibiotice este recuno-
scutã ca fiind principalul producãtor
din România, este un segment pe care
compania doreºte sã-l dezvolte, ceea
ce implicã investiþia într-un centru de
cercetare ºi transfer tehnologic pentru
produse sterile lichide injectabile.

În acest an, Antibiotice va finaliza
investiþia într-un nou site pentru pro-
duse topice ºi supozitoare. Noul site va
avea o capacitate dublã de producþie
faþã de cea existentã ºi va determina
creºterea cifrei de afaceri prin valorifi-
carea acestor produse atât pe piaþa din
România cât ºi pe pieþele internaþionale.
La nivel naþional, compania deþine po-
ziþia de lider în producþia de produse
topice (unguente,geluri ºi supozitoare).

În contextul actual în care se pune
accent din ce în ce mai mult pe proteja-
rea biosferei, a resurselor naturale,
precum ºi preocuparea pentru o ali-
mentaþie sãnãtoasã, agricultura ecolo-
gicã devine de mare interes. În acest
context, Antibiotice îºi propune sã in-
vesteascã în susþinerea unui proiect de
interes naþional, în producþia de bio-
fertilizatori naturali pentru agricultu-
rã. Astfel, s-ar produce biofertilizatori
naturali 100% care sã asigure o mare
parte din consumul la nivel naþional,
dar ºi pentru export în statele membre
UE. Proiectul poate primi sprijin în
contextul preocupãrilor Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
cuprinse în Planul Naþional de
Dezvoltare Ruralã, având relevanþã
pentru protecþia mediului ºi sãnãtate
publicã.

Industria farmaceuticã fiind extrem
de competitivã, Antibiotice investeºte
în parteneriate externe durabile cât ºi
în menþinerea standardelor internaþio-
nale de calitate necesare pentru recu-
noaºterea pe pieþele internaþionale.
Aceste investiþii în dezoltarea afacerii
pe pieþele externe sunt necesare pentru
egalizarea ºi chiar depãºirea în pers-
pectivã a vânzãrilor de pe piaþa inter-
nã, de cãtre cele de pe pieþele interna-
þionale. Astãzi, circa 40% din cifra de

afaceri este realizatã din exporturi.

Antibiotice,ocompanie
responsabilã, implicatã
în dezvoltarea durabilã

Încã de la începutul existenþei sale,
compania Antibiotice este mai mult
decât un simplu actor economic, este o
parte importantã a comunitãþii ºi unul
dintre cei mai mari angajatori din Iaºi.
Dincolo de contribuþia ºi impactul pozi-
tiv pe care îl aduce pentru sãnãtatea ºi
bunãstarea pacienþilor ºi consumatorilor
prin medicamentele produse, Antibioti-
ce Iaºi a fãcut paºi importanþi în dome-
niul sustenabilitãþii precum protejarea
mediului, siguranþa ºi protecþia angajaþi-
lor ºi a comunitãþilor, calitatea medica-
mentelor ºi siguranþa pacienþilor.

În urmã cu cinci ani, compania
Antibiotice s-a aliniat standardelor ra-
portãrii de sustenabilitate, un demers
prin care demonstreazã angajamentul
onest în vederea construirii unui busi-
ness sustenabil.

Strategia care marcheazã drumul
spre sustenabiltate al companiei Anti-
biotice se concentreazã pe dezvoltarea
afacerii în mod responsabil, investind
constant pentru a oferi un portofoliu de
produse accesibil ºi sustenabil ºi pen-
tru a dezvolta fluxuri de fabricaþie cu
impact redus asupra mediului. De ase-
menea, un rol important îl reprezintã
eliminarea tehnologiilor poluante ºi
investiþiile în alternative sustenabile
care reduc impactul asupra mediului.
Astfel, începând din acest an, Antibio-
tice Iaºi a decis sã utilizeze în procese-
le sale de producþie energie din surse
100% regenerabile.

Antibiotice s-a clasat la categoria
GOLD în clasamentul România Cor-
porate Sustainability & Transparency
Index 2021 cu raportul de sustenabili-
tate aferent anului 2020. Ranking-ul
Romania CST Index este cel mai im-
portant ºi complex clasament din do-
meniul sustenabilitãþii din România,
care evalueazã informaþiile publice re-
feritoare la sustenabilitate ºi îºi propu-
ne sã identifice companiile cu cel mai
înalt nivel de performanþã ºi
transparenþã din perspectiva dezvoltãrii
sustenabile. n
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Parcursul Antibiotice Iaºi la Bursa de Valori Bucureºti
(urmare din pagina 1)

În decembrie 2005, Antibiotice a
aniversat 50 de ani de existenþã. În ace-
laºi an acþiunile ATB au intrat în struc-
tura indicelui ROTX (Romanian Tra-
ded Index) al Bursei din Viena, iar în
2007 în cea a indicelui Dow Jones Wil-
shire Global Total Market Index al Bur-
sei din New York.

În 2007, compania a obþinut recu-
noaºterea implementãrii unui sistem de
management integrat (calitate, mediu,
sãnãtate ºi securitate în muncã), con-
form standardelor internaþionale, dupã
ce în 2006 a înfiinþat propriul Centru de
Evaluare a Medicamentului (CEM), ce
efectueazã studii clinice ºi studii de
bioechivalenþã. (veyi graficul)

Eficientizarea companiei pe parcur-
sul anilor 2000-2007 se observã în gra-
ficul de mai sus al capitalizãrii bursiere
ATB, care a atins în aceastã perioadã
maximul istoric.

Primii ani post-crizã
financiarã ºi
introducerea taxei de
clawback

Criza financiarã globalã din anii
2008-2009 a influenþat negativ piaþa
bursierã în integralitatea ei ºi implicit
valorile de tranzacþionare pentru acþiu-
nile Antibiotice. Primii ani post-crizã
au adus o revenire iniþialã, însã una
destul de micã, urmatã de o nouã evolu-
þie descendentã multianualã, în condi-
þiile deteriorãrii situaþiei macroecono-
mice a României.

La finalul lui 2009 a fost introdusã ºi
taxa de clawback, aplicatã producãtori-
lor de medicamente, consideratã o so-
luþie temporarã la nivel european, în
contextul crizei financiare. Astfel, pro-
ducãtorii de medicamente erau obligaþi
sã plãteascã o taxã de 5-11% din valoa-
rea cifrei de afaceri realizatã într-un tri-
mestru.

Evoluþia cotaþiei a continuat trendul

preponderent negativ în urmãtorii ani -
trend caracterizat de volatilitate -, evo-
luþie în corelaþie cu piaþa. În iunie 2010
compania a livrat ºi primele produse fi-
nite pe piaþa Statelor Unite, piaþã pe
care era prezentã pânã la acea datã doar
cu substanþe active. În anii 2011-2012
compania obþine mai multe certificãri ºi
îºi duce la îndeplinire planul de afaceri
ce se concentra pe extinderea cotei ex-
porturilor, majorarea cifrei de afaceri ºi
a profitului.

Cotaþia atinge un nou minim
post-crizã în iunie 2012, evoluþia fiind
în ton cu piaþa, de unde demareazã apoi
un parcurs ascendent susþinut ca sã
atingã maximul aferent anilor 2010, în
ianuarie 2014.

Compania estimase, în decembrie
2012, exporturi de 70 milioane de lei în
acel an, de 2,7 ori mai mari decât în
2008. În ianuarie 2013, Food & Drug
Administration (FDA), agenþia ameri-
canã a medicamentelor, desfãºoarã la
ATB o inspecþie, ce permitea, potrivit
companiei, extinderea pe pieþele ex-
trem de reglementate ca Australia,
America de Sud, Canada sau Africa de
Sud.

Perioada de consolidare începutã în
ianuarie 2014 ºi petrecutã în intervalul
0,54 - 0,6 lei s-a încheiat în august 2015
odatã cu debutul corecþiei îndelungate
a cotaþiei ATB, corecþie în ton cu evolu-
þia indicelui BET pânã în ianuarie 2016
însã încheiatã complet în iunie 2016
odatã cu atingerea minimului multia-
nual de 0,44 lei. Un efect negativ supli-
mentar asupra cotaþiei l-a avut creºterea
taxei de clawback din 2015.

Un alt element negativ în 2015 a
fost scãderea preþurilor interne la 21 de
medicamente ale ATB, impusã de Mi-
nisterul Sãnãtãþii, care deºi nu a afectat
sever profitabilitatea (profit net de
14,56 milioane de lei la 9 luni, cu 5,71
milioane de lei mai puþin decât în pe-
rioada similarã a anului anterior), a
planat ca o ameninþare asupra compa-
niei. De menþionat cã volumele tran-
zacþionate pe emitent s-au redus în

2014 ºi 2015 în comparaþie cu anii an-
teriori, o tendinþã de scãdere a rulaje-
lor ce s-a amplificat în anii ce au ur-
mat, având un efect de muþenie asupra
fluctuaþiilor cotaþiei.

Luna iunie 2016 aduce debutul unei
reveniri a cotaþiei înapoi în intervalul
de consolidare menþionat anterior, re-
venire impulsionatã de anunþul pri-
vind vânzãrile din Statele Unite. Toto-
datã, în 7 august 2016, compania a ra-
portat cã veniturile din vânzãri din pri-
mul semestru au crescut cu 9% faþã de
perioada similarã a anului anterior, un
alt element ce a fost de naturã sã creeze
reacþii la cumpãrare pentru titlurile
ATB.

În 2017, volumele tranzacþionate au
marcat o îmbunãtãþire faþã de preceden-
þii doi ani. În septembrie 2017, compa-
nia a obþinut, din partea United States
Pharmacopeia (USP), titulatura de
standard de referinþã la nivel internaþio-
nal pentru substanþa activã nistatinã.

Tendinþa descendentã multianualã
s-a încheiat în primã fazã în luna mai a
anului 2019, revenirea fiind demaratã
în contextul evoluþiei pozitive a întregii
pieþe.

Volumele tranzacþionate
pe ATB au cunoscut o
îmbunãtãþire
semnificativã începând
cu finalul lui 2020 ºi
mai ales începutul lui
2021

Trendul pozitiv a fost stopat în fe-
bruarie 2020 odatã cu prãbuºirea ge-
neralã a cotaþiilor ºi a pieþei provocatã
de debutul crizei sanitare ºi economi-
ce Covid-19. Antibiotice a gãsit su-
port la nivelul de 0,43 lei/acþiune în
crahul Covid-19, precedentul minim
post-crizã atins în iunie 2016. Mini-
mul intraday în luna martie 2020 a
fost de 0,413 lei/acþiune (12 martie).

Fiind consideratã o acþiune defensivã
ºi fiind o companie producãtoare de
medicamente, cotaþia ATB a “benefi-
ciat” într-o anumitã mãsurã de natura
crizei ºi a recuperat complet ºi chiar
mai mult plonjonul cauzat de crahul
Covid încã din debutul lunii aprilie
2020, evoluþie urmatã de o perioadã
de consolidare ºi de corecþie în luna
septembrie, corecþie în corelare ºi
tandem cu cea a indicelui BET ºi a
pieþelor internaþionale.

De menþionat cã volumele tranzac-
þionate pe ATB au cunoscut o îmbunã-
tãþire semnificativã începând cu fina-
lul lui 2020 ºi mai ales începutul lui
2021. Luna ianuarie 2021 a fost luna
cu cele mai multe tranzacþii la cumpã-
rare pe ATB cel puþin din ultimii cinci
ani.

În anul 2020 compania a realizat un
profit de circa 26,4 milioane lei, cu
aproape 20% sub cel din 2019, din care
doar 2,22 milioane au fost repartizate
ca dividende aprobate de investitori ºi
restul cãtre rezerve.

De asemenea, în 2020 compania ºi-a
dublat investiþiile în cercetare de pro-
duse noi, echipamente pentru asigura-
rea calitãþii, modernizarea tehnologii-

lor de fabricaþie ºi digitalizarea activi-
tãþilor. Pânã în anul 2028, Antibiotice
urmãreºte dublarea cifrei de afaceri, a
exportului, precum ºi obþinerea unui
profit de 2,5 ori mai mare.

De menþionat de asemenea cã în data
de 12 aprilie 2021 SIF Oltenia (SIF5) a
raportat ajungerea la o deþinere de
23,07% din Antibiotice. În acea zi, în
piaþa “deal” au fost realizate douã tran-
zacþii cu 26,46 milioane de acþiuni ale
producãtorului de medicamente, echi-
valentul a 3,94% din companie. Rapor-
tarea cu privire la deþinerea SIF Oltenia
a generat un nou raliu pe termen scurt
pânã la 0,55 lei, uºor sub maximele ulti-
milor ani atinse pentru scurt timp în au-
gust 2020.

Antibiotice, pe locul I
în evaluarea VEKTOR
în anii 2019, 2020 ºi
2021

Din dorinþa de a creºte lichiditatea
acþiunii ATB, pentru o mai bunã pozi-
þionare pe piaþã ºi implicit o mai bunã
percepþie a investitorilor, în luna mai a

anului 2021 Antibiotice a încheiat un
parteneriat pentru servicii de mar-
ket-making cu BRK Financial Group.
În finalul lunii decembrie 2021, cotaþia
ATB atinge valoarea maximã de 0,6 lei,
valoare care a mai fost atinsã ultima
datã în februarie 2015.

Anul 2021 este anul în care se înregi-
streazã cele mai mari volume tranzac-
þionate cu acþiuni ATB în cei 25 de ani
de la listare, graþie inclusiv pachetelor
tranzacþionate de acþionarul semnifica-
tiv SIF Oltenia, care a ajuns ulterior la
un prag de deþinere de 26,4%.

Poziþionarea timp de trei ani conse-
cutivi (2019-2021) pe locul I al podiu-
mului evaluãrii indicatorului
VEKTOR a adus companiei recu-
noaºterea celor mai bune practici de co-
municare transparentã, eticã ºi respon-
sabilã faþã de toþi jucãtorii din piaþa de
capital. Performanþa a venit în întâmpi-
narea nevoii de cunoaºtere a busi-
ness-ului Antibiotice de cãtre investito-
ri, analiºti, brokeri ºi jurnaliºti ºi de-
monstrând încã o datã, dacã mai era ne-
voie, cã aceastã companie româneascã,
cu capital majoritar de stat, lider mon-
dial în producþia de nistatinã, este o
companie de nota 10. n

ÎN ULTIMII TREI ANI

Randament de 24% pentru
acþiunile Antibiotice
(urmare din pagina 1)

”Antibiotice este o companie stabilã,
ce plãteºte dividende, iar investitorii
care cautã o anumitã siguranþã pot sã-i
aloce o micã parte din portofoliu”, este
de pãrere Dragoº Mesaroº, care totuºi
nu vede perspective de creºtere semni-
ficativã pe termen mediu pentru titluri-
le ATB.

”Bineînþeles cã dacã compania se va
extinde, îºi va creºte afacerile ºi profita-
bilitatea, va intra în vederea mai multor
investitori, ceea ce se va vedea în preþul
acþiunilor”, a adãugat directorul de la
Goldring.

Echipa de analizã de la IFB Fin-
west, societatea de brokeraj care aco-
perã compania în programul BVB Re-
search Hub, remarcã faptul cã preþul
acþiunilor ATB s-a instalat, de ani
buni, într-un canal orizontal delimitat
de cotaþiile de 0,4 lei - 0,6 lei.

”Acest lucru este perfect pentru
speculatori, o creºtere de la 0,5 la 0,6
înseamnã un câºtig de 20%”, ne-au
transmis cei de la IFB. ”Din punct de
vedere al analizei tehnice, nu se mani-
festã tendinþe de spargere a acestui ca-
nal”.

Din perspectivã fundamentalã,
echipa societãþii de brokeraj remarcã
prognozele de creºtere ale afacerilor
publicate de cãtre companie.

Potrivit IFB Finwest, alte aspecte
pe care investitorii, îndeosebi cei insti-
tuþionali, trebuie sã le aibã în vedere
sunt legate de influenþa acþionarului
majoritar (statul român) asupra distri-
buþiei, duratei de încasare ºi a preþuri-
lor practicate, de taxa clawback (ce
poate fi interpretatã ca un dividend
mascat). De asemenea, aspecte legate
de comunicarea ºi flexibilitatea com-
paniei în contextul conflictului din
Ucraina ºi a cererii de iodurã de pota-
siu, sunt elemente de care investitorii
trebuie sã þinã cont, dupã cum se aratã
în materialul pus la dispoziþie de casa
de brokeraj.

Conform Damodaran, care compi-
leazã toate firmele europene listate
pentru a calcula principalii indicatori
de evaluare medii, PER-ul actual de 91
(sau 99,5) pare exagerat pentru indu-
stria farmaceuticã, spun cei de la IFB.
(vezi tabelul)

”Dar investitorii nu urmãresc valo-
area curentã a acestuia ci perspectiva:
un PER de 32, luând în calcul rezulta-
tele viitoare, este mult mai rezonabil.
De aceea, cel mai important este ca
ATB sã prezinte investitorilor califi-

caþi potenþialul de dezvoltare pe ter-
men mediu/lung. Altfel, recomanda-
rea de intrare nu poate sã vizeze decât
faptul cã industria pharma este una
defensivã”, ne-au transmis analiºtii
de la IFB.

Deºi în ultima perioadã Antibiotice
nu s-a aflat în capul listei investitorilor
de retail, instituþionalii ºi-au crescut
deþinerea la producãtorul de medica-
mente din Iaºi. La finele lunii august a
anului trecut, SIF Oltenia a ajuns sã

aibã 26% din companie, faþã de 15%
cu mai puþin de trei ani în urmã.

Dintre fondurile de pensii private
Pilon II, la finele anului trecut, Metro-
politan Life Pensii Private avea o deþi-
nere de 1,9 milioane de lei la Antibio-
tice, echivalentul a aproape 0,5% din
companie.

Ministerul Sãnãtãþii deþine 53% din
producãtorul de medicamente din Iaºi,
a cãrui evaluare bursierã se ridicã la
671 milioane de lei. n

Valori medii ale indicatorului Price to Earnings Ratio, pentru diferite industrii europene

Industrie
Numãr

de firme
P/E

actual
Trailing

P/E
Forward

P/E

Medicamente (biotehnologie) 238 144,23 42,23 488,99

Medicamente (farmaceutic) 137 91,19 99,51 32,13

Educaþie 20 254,56 31,45 25,05

Echipament electric 152 161,91 139,69 72,47

Electronice (consumator casnic ºi birou) 20 31,97 45,85 20,78

Electronice (general) 162 46,02 81,3 39,64

Inginerie/construcþii 153 39,15 119,83 19,03

Divertisment 198 109,8 115,18 45,03

Mediu ºi servicii legate de deºeuri 57 73,13 234,92 71,29

Agriculturã 52 51,54 113,13 28,47

Industrie
Numãr

de firme
P/E

actual
Trailing

P/E
Forward

P/E

Servicii financiare (nebancare ºi asigurãri) 127 32,3 32,16 37,4

Prelucrare alimentarã 170 71,52 45,34 19,35

Comerþ en-gros alimentar 14 358,66 22,84 21,74

Mobilier pentru locuinþe 50 32,71 22,48 14

Energie regenerabilã 63 93,38 173,41 42

Sursa: IFB Finwest ce preia date Damodaran.

Notã:
Price to Earnings Ratio (P/E) ilustreazã relaþia dintre preþul de piaþã al unei acþiuni ºi
câºtigul pe acþiune al companiei. P/E actual ia în calcul profitul ultimului an
financiar, iar Trailing P/E profitul ultimelor douãsprezece luni calendaristice.
Forward P/E se bazeazã pe estimãri ale profitului.


