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5IF MOLDOVA

CATRE:

In atentia :

Spre stiinta:

BIOFARM S.A. Bucuresti

Consiliului de Administratie
D-lui Danut Vasile - Presedinre

BDO Conti Audit SRL - Auditor Financiar

Subscrisa SIF Moldova, in calitate de actionar la societatea BIOFARM SA Bucuresti, cu
o detinere de t3,8zo/" din capitalul social, avand in vedere punctele inscrise pe ordinele
de zi ale Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor convocate in
data de r/r8.o4.2o14, convocari publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a
IV-a nr. 16St/14.o3.2o74, in temeiul art.717^2 (g) din Legea nr. 3t/r99oR si al aft. 13
(r), din Regulamentul ASF (CN\M) nr. 6/zoo9, va solicitam sa prezentati in scris si sa
postati pe site-ul BIOFARM SA, intr-un termen rezonabil pentru a putea adopta o
decizie privind optiunea de vot in cadrul adunarilor generale, raspunsurile la
urmatoarele intrebari:

Adunarea Generala Ordinara
r) Referitor la punctul 3) va rugam sa argumentati propunerea consiliului de

administratie de repartizare a proftului net realizat in anul zot3, in suma de 25,5
mi/. /el, tinand cont si de faptul ca la punctul z) de pe ordinea de zi a AGEA solicitati
actionarilor aprobarea rascumpararii de actiuni proprii in vederea anularii si
diminuarii corespunzatoare a capitalului social, cu utilizarea rezervelor societatii?

2) Referitor la punctul 5) privitor la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul zor4,
va rugam sa explicati de ce propuneti scaderea profi.tului net contabil cu 15% in timp
ce cheltuielile cu personalul cresc cu 21%?

3) Referitor la punctul B) va rugam sa precizati/detaliati core sunt limitele de
remuneratie a membrilor consiliului de administratie, calculate conform prevederilor
art. 12.3 din Actul Constitutiv al Biofarm, propuse spre aprobare actionarilor in cadrul
adunarii generale?

Adunarea Generala Extraordinara
r) Referitor la punctul t) va rugam sa puneti Ia dispozitia actionarilor urmatoarele

informatii: care este propunerea consiliului de administratie privind modalitatea de
instrainare a unor active ale societatii; daca s-au intocmit sau urmeaza sa se redacteze
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rapoarte de evaluare a activelor propunse pentru vanzare, in vederea stabilirii pretului

minim de vanzare. Avand in vedere ca se solicita imputernicirea consiliului de

administratie pentru instrainarea unor active este firesc ca actionarii sa cunoasca in
detaliu lirnitele mandatului acordat CA.

z) Referitor la punctul 4) va rugam sa detaliati activele imobilizate pe care

intentionati sa le achizitionati in anul 2014, crl informatii prMnd: locatia, suprafata

construita/desfasurata, pret/mp, modalitate de achizitionare, alte informatii relevante
pentru actionari? Din materialul informativ postat pe site-ul societatii nu se intelege
daca se achizitioneaza active noi sau se modernizeaza active aflate deia in patrimoniul

societatii.

Cu stima,

dr. ing. ec. Costel CEOCEA

Presedinte Director General
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