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PROCEDURĂ  

privind exercitarea dreptului de vot de către acționarii societății BIOFARM S.A.  

în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor 

 

 

CADRU GENERAL 

 

Societatea a elaborat și aprobat următoarele reguli de procedură privind organizarea si 

desfășurarea AGA, participarea și drepturile acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale 

Acționarilor Societății BIOFARM S.A., în conformitate cu urmatoarele prevederi legale: 

➢ Legea 31/1990 Republicata privind societatile; 

➢ Legea 297/2004 privind piata de capital;  

➢ Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 

➢ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă 

➢ Actul Constitutiv al BIOFARM S.A. 

 

ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR 

 

Organele de conducere ale societatii sunt: 

➢ Adunarea generala a actionarilor  

➢ Consiliul de administratie  

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunarile 

Generale sunt ordinare si extraordinare. 

 

ATRIBUȚIILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de Consiliul de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație 

sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul; 

b) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;  

c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;  

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație; 

e) să fixeze limitele generale ale tuturor remunerațiilor membrilor Consiliului de 

Administrație, directorilor, precum și remunerațiile suplimentare ale membrilor CA și 

orice alte avantaje;  

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale 

societății; 

g) să decidă urmărirea în justiție a administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, 

desemnând și persoana însarcinată să o exercite; 

h) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a 

contractului de audit financiar. 

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la 

încheierea exercițiului financiar. 

    

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are în mod exclusiv următoarele atribuții 

principale: 

a) schimbarea formei juridice a Societății;  

b) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; 

c) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății; 

d) dizolvarea anticipată a Societății; 
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e) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în 

acțiuni; 

f) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

g) conversia acțiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în 

acțiuni nominative; 

h) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este 

cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare; 

i) delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de majorare a capitalului 

social în limita stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 1 

an. 

 

CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată atât de Consiliul de Administrație, cât și 

la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulat cel puțin 5% din capitalul social.  

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație în 

termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii 

cererii.  

Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen 

de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire 

a Adunării Generale.  

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a. 

 

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.  

 

Valabilitatea deliberarilor adunarilor generale (cvorum) 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua decizii 

dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puţin 40% din numărul total de 

drepturi de vot.   

Hotărârile se pot lua în mod valabil cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.  

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a 

doua Adunare Generală Ordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile întrunirii oricărei 

părți a capitalului social reprezentat în adunare. Hotărârile se vor lua în mod valabil cu 

majoritatea voturilor exprimate.  

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua 

decizii dacă la prima convocare sunt prezenți acționari reprezentând 40% din numărul total de 

drepturi de vot.  

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a 

doua Adunare Generală Extraordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile în care sunt 

prezenți acționari deţinând 20% din numărul total de drepturi de vot.   

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare 

a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 

societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă legislația aplicabilă va prevedea majorități mai mari 

pentru luarea unei anumite decizii, prevederea legală va prevala. 

 

Hotărârile luate cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate anterior mentionate, precum 

si de Actul Constitutiv sunt obligatorii atât pentru acționarii absenți, dar legal convocați, cât și 

pentru acționarii care au votat împotrivă sau s-au abținut de la vot. 
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În termen de 15 zile de la data Adunării Generale, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 

se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului urmând să fie publicate și în Monitorul Oficial al 

României. 

Hotărârile Adunărilor Generale luate cu încălcarea prevederilor legale sau ale prezentei 

proceduri și a Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data 

publicării lor în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunare 

sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul – verbal al ședinței. 

 

În toate cazurile, dacă legislația în materie de societăți comerciale sau piață de capital 

aplicabilă, va prevedea aspecte diferite față de cele luate în calcul la formularea prezentei 

Proceduri, prevederea legislativa va prima. 

 

 

INTRODUCEREA DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI ȘI PREZENTAREA DE 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTELE INCLUSE SAU PROPUSE SPRE A FI 

INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Potrivit dispozițiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicată și ale art. 105 alin. 

(3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual 

sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de 

Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.A. și/sau 

prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi a A.G.A., cu respectarea următoarelor condiții: 

 

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de 

identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor 

societății, ținut de Depozitarul Central S.A.. 

ii. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără 

personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din 

Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către 

acţionar: 

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; 

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul 

Central / respectivii participanţi. 

In toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă 

străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător 

autorizat, în limba română sau în limba engleză.  

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare; 

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri 

propuse spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie transmise/depuse și 

înregistrate în termenul și la sediul Societății precizate în convocatorul A.G.A., în original, 

semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar 

și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 

...................». 

 

Propunerile de candidaturi pentru posturile vacante de administrator se pot face în scris, până 

la data precizată în convocator - data expediţiei - pe adresa precizată în convocator. Lista 

cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională 

ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, 

pe site in secțiunea dedicată A.G.A. 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea 

profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia 
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actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.biofarm.ro, cat si la sediul 

Societatii) si completata de acestia.  

Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de 

internet a societății, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea 

AGA, pe masura ce acestea sunt transmise societatii. 

 

ADRESAREA DE ÎNTREBĂRI, ÎN CONFORMITATE CU ART. 198 DIN 

REGULAMENTUL NR. 5/2018, PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A 

ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării 

Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, până la data și ora stabilite și anunțate în 

convocator, printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul Societății, în 

original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic 

în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 

.................». 

 

Aceleași cerințe de identificare ca și în cazul introducerii de puncte noi pe ordinea de zi și 

prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator (daca este cazul),  vor fi 

aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări 

privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. 

 

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi 

disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu 

Investitorii, subsectiunea Intrebări frecvente, în format întrebare - răspuns.   

 

MODALITATI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT  

 

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, prin reprezentant sau direct. 

 

VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ ÎN CADRUL ADUNĂRILOR GENERALE ALE 

ACȚIONARILOR 

 

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, înregistrați la data de referință pentru A.G.A. 

în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., care nu pot ori nu doresc să 

participe personal ori prin reprezentant la Adunare, au posibilitatea de a vota prin 

corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot 

prin corespondență puse la dispoziție de societate. 

 

Pentru a se asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați să se exprime în legatură cu 

problemele propuse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, Consiliul de 

Administrație va elabora și posta pe site-ul societății formularele de buletine de vot prin 

corespondență ce urmează a fi utilizate la fiecare Adunare Generală a Acționarilor. Formularele 

de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, la sediul 

Societății, și pe pagina de internet a acesteia. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele 

de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.  

 

Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba romană sau în limba engleză, 

completat, semnat, în format scris și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate 

la sediul societății precizat în convocator, în original, până la data și ora specificate în 

convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA 
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GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN ......................» sau transmise pe adresele de e-mail 

indicate în convocator, până la aceeași dată și oră, cu semnatură electronică extinsă 

încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică Republicata, sub 

sancțiunea pierderii dreptului de vot. 

 

Pe buletinul de vot se vor regăsi toate datele de identificare ale acționarilor, respectiv numele 

și prenumele/denumirea persoanei juridice, după caz, domiciliul/sediul social, codul numeric 

personal al persoanei fizice, numărul de înregistrare în evidențele speciale ale persoanelor 

juridice (numărul de ordine în Registrul Comerțului sau numărul de înregistrare din registrul 

persoanelor juridice), codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice precum și numărul 

de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora, raportate la numărul total de acțiuni 

cu drept de vot ale societății. 

 

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat personal de către 

reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive și/sau hotărârilor 

organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusiva responsabilitate pentru 

autenticitatea calității și semnăturii. 

 

În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau a entităților fără 

personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de 

la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor 

nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, 

această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu 

originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie 

conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului 

adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal. Documentele care 

atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, 

vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba 

engleză.  

 

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care 

acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală 

care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-și deplina 

și exclusiva responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea  semnăturii. În cazul 

votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin 

corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie 

să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central 

S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul 

persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), 

împreună cu dovada calității de reprezentant legal. 

 

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în cazul în care se vor face 

de către acționari propuneri de completare a ordinii de zi, de candidați la funcția de 

administrator (dacă pe ordinea pe zi există înscrisă alegerea de administratori) sau de alegere 
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a administratorilot prin metoda votului cumulativ (in conditiile art. 85 din Legea 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă) 

 

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de 

vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte 

în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele 

înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate 

condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte 

vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimtământului, dar vor fi luate 

în calculul cvorumului conform legislației în vigoare.  

 

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății până la datele și orele menționate 

în convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în 

Adunarea Generală a Acționarilor.  

 

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau 

prin reprezentant la A.G.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi 

luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care 

reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.A. este alta decât cea care a exprimat 

votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.A. 

o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care 

a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau 

reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală. 

 

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administrație va  emite o decizie pentru 

a desemna componența nominală a Comisiei responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței 

voturilor exprimate prin corespondență, imputernicirilor speciale si generale. Comisia va 

centraliza toate documentele primite  prin poștă/curier sau depuse la sediul mentionat in 

convocator, avand responsabilitatea de a asigura corectitudinea și confidențialitatea 

voturilor/imputernicirilor transmise și prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărui 

subiect înscris pe ordinea de zi. 

 

REPREZENTAREA PE BAZA DE ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU ÎMPUTERNICIRE 

(PROCURĂ) SPECIALĂ LA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.A. prin alte persoane, în baza unei imputerniciri speciale 

sau generale.   

 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (procură) specială (în 

limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse 

la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o imputernicire generală, întocmită 

în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018. 

 

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.A. prin 

altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau 

generală, în condițiile anterior precizate. 
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REPREZENTAREA PE BAZĂ DE ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ  

 

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va 

depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în 

dezbaterea Adunărilor Generale a Acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea (procura) 

generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform 

art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.  

 

În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu 

trebuie să prezinte în Adunarea Generală a Acţionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului 

persoanelor reprezentate. 

 

Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

a. numele/denumirea acţionarului; 

b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 

c. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor 

legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate 

anterior; 

d. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în 

numele său prin împuternicirea generală în A.G.A. pentru întreaga deţinere a acţionarului la 

data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează 

respectiva împuternicire generală. 

 

Împuternicirea generală încetează prin: 

(i) revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu 

până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale 

extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în 

limba engleză; sau 

(ii) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă unei adunări 

generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau 

(iii) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului. 

Împuternicirea generală va fi semnată de acţionar şi însoţită de o declaraţie pe propria 

răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit 

împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: 

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului 

sau, după caz, avocatului; 

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură 

electronică extinsă, dacă este cazul. 

Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la Societate în original, semnată, fără îndeplinirea 

altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune odată cu împuternicirea 

generală. 

 

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri 

generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate 

cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata. 

 

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore 

înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub 



 

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212 

T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: office@biofarm.ro; biofarm.ro 

 

Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO341563, J40/199/5.02.1991 

Cont RO26 BRDE 441 SV 28095 174410 BRD Sucursala Unirii 

 

semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail precizate in convocatorul 

A.G.A., până la aceeași dată și oră, cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii 

nr. 455/2001 privind semnătura electronică Republicata. Copii certificate ale procurilor 

(împuternicirilor) generale sunt reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în 

procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor. 

 

În cazul în care persoana împuternicită prin împuternicire generală este o persoană juridică, 

atunci aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care 

face parte din organele sale de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, 

prezentănd documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu 

originalul.  

 

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin împuternicire generală se vor identifica 

cu actul de identitate la Adunările Generale ale Acționarilor. 

         

REPREZENTAREA PE BAZĂ DE IMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ 

 

Formularele de procură specială vor fi disponibile, în limba română și engleză, începând cu data 

precizată în convocator, la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia. În cazul în care 

un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi 

formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz. 

 

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de 

identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor 

societății, ținut de Depozitarul Central S.A.. 

 

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei 

acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care 

registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea 

nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau 

copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original 

sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care 

acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării 

convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.  

 

Acționarii vor completa și semna procurile (imputernicirile) speciale în trei exemplare originale: 

unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru 

societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite la sediul Societății precizat 

în convocatorul A.G.A., până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea 

scrisă în clar  și cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN 

....................... » sau transmise pe adresele de e-mail indicate în convocator, până la aceeași 

dată și oră, cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică Republicata, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. 

 

Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la 

aceeaşi societate.  

Un acţionar dă în cadrul formularului de procură specială instrucţiuni specifice de vot persoanei 

care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va 

stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.  
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O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, 

numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine 

împuterniciri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un 

acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintă mai mulţi 

acţionari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea 

numărului de voturi «pentru», «împotrivă» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din 

ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru» şi «b» voturi «împotrivă»). În cazul împuternicirilor 

speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al procurii 

(împuternicirii) speciale. 

 

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii 

de zi de către acționari, de candidați la funcția de administrator (daca pe ordinea de zi figureaza 

alegerea de administratori) sau de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ 

(in conditiile art. 85 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă). 

 

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură specială se vor identifica cu actul 

de identitate la ședința Adunării Generale a Acționarilor. 

 

VOTUL DIRECT ÎN CADRUL ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

Acționarii Societății BIOFARM S.A. sunt ținuți să se prezinte în ziua, ora, și la locația anunțate 

în convocator la Adunarea Generală a Acționarilor, în timp util pentru a putea fi identificați și 

pentru a avea posibilitatea de a-și exprima votul la toate punctele de pe ordinea de zi. 

 

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis prin simpla probă a identității 

acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul 

persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată 

persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea 

urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie 

și a prevederilor conținute în convocator. 

 

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de 

reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la 

Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date 

referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate 

se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original 

sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat 

legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. 

 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi 

emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a 

Acționarilor.  

 

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați 

prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane. 
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REGULI GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR 

GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor fiecare acționar este liber să își exprime punctul de 

vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi și să ceară explicații acolo unde are 

neclarități. De asemenea, orice acționar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul 

verbal al Adunării Generale a Acționarilor. 

 

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării se va deschide de către Președintele 

Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea Generală va alege 

dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari, Președintele putând desemna, de 

asemenea, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. 

 

Comisia desemnată va centraliza toate voturile sosite prin corespondență, imputernicirile 

generale și procurile (imputernicirile) speciale, iar la începerea lucrărilor Adunării Generale va 

înainta secretariatului situația voturilor prin corespondență care vor fi luate în considerare la 

stabilirea cvorumului total aferent lucrărilor Adunării Generale (acționari prezenți/reprezentați 

la lucrări la care se adaugă numărul de acționari care au votat prin corespondență).  

 

Comisia va preda situația centralizată a voturilor exprimate secretariatului ales de Adunarea 

Generală a Acționarilor în conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990 Republicată, așa cum s-

a votat pentru fiecare punct din convocator/buletinul de vot, pentru a se stabili rezultatul 

general al voturilor exprimate (voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati -prin 

imputernicire/procură, la care se adaugă voturile prin corespondență).  

 

La stabilirea cvorumului legal și/sau statutar necesar desfășurării lucrărilor fiecărei Adunări 

Generale a Acționarilor, vor fi luate în seamă doar buletinele de vot prin corespondență, 

procurile (imputernicirile) speciale și împuternicirile generale, după caz, care au fost exprimate 

cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementări și care au fost transmise la sediul 

societății în termenele stabilite prin convocator. 

 

 

CONCLUZII 

 

Prevederile prezentei Proceduri nu reprezinta derogari de la prevederile legale în vigoare, 

Emitentul având obligatia de a respecta legislatia aplicabila in cazul aparitiei de neconcordante 

intre prevederile legale si cele ale prezentei Proceduri. 

BIOFARM S.A. a elaborat prezenta Procedura care este postata pe site-ul societatii 

www.biofarm.ro la sectiunea Guvernanta Corporativa / Relatia cu Investitorii – subsectiunea 

<<Politici>>. Scopul adoptarii sale este de a asigura transparenta desfasurarii Adunarilor 

Generale ale Actionarilor si a indica actionarilor drepturile prevazute de legislatia in vigoare.  

 

Prezenta procedura a fost actualizata la data de 10.11.2022, in concordanta cu modificarile legislative ce au 

survenit de la momentul aprobarii pana in prezent. 

           

Societatea BIOFARM S.A. 

Presedinte Consiliu de Administratie 

Hrebenciuc Andrei 

 

http://www.biofarm.ro/

