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Eveniment important de raportat:
Avand in vedere






Situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române
pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2;
Rata de incidență cumulată calculată la 14 zile la nivelul Municipiului București de peste
6/1000 de locuitori la data prezentului raport;
Măsurile instituite prin Hotararea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României cu 30 de zile începând cu data de începând cu data de 10
octombrie 2021, potrivit cărora este interzisă organizarea și desfășurarea de evenimente
private în spații închise (Art. 1 din Anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului
de risc)
Faptul ca Societatea a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data
de 04.11.2021 (05.11.2021 a doua convocare);

Societatea BIOFARM S.A. recomanda actionarilor sai sa isi exprime drepturile de vot
utilizand:
 varianta votului prin corespondenta. Recomandam descarcarea formularelor disponibile
pe website-ul societatii in sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii – AGA –
AGA 2021;
 varianta transmiterii documentelor (voturi prin corespondenta, imputerniciri
speciale si generale) prin mijloace electronice (utilizand semnatura electronică extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica Republicata) la
adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro.
Materialele aferente Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor sunt disponibile in format
electronic pe website-ul societatii www.biofarm.ro. Recomandam accesarea electronica a
materialelor AGA, evitand pe cat posibil solicitarea de transmitere a acestora prin posta/servicii
de curierat sau prin ridicare personala de la sediul societatii.
Luand in considerare aspectul de a nu cunoaste care vor fi masurile luate de autoritati ce vor fi
in vigoare la data desfasurarii AGA va rugam sa procedati astfel incat sa va asigurati ca voturile
dumneavoastra vor fi exprimate in termenul legal stipulat in Convocator, respectiv pana la
data de 02.11.2021, ora 12:00.
Va informam ca vor fi respectate restrictiile impuse de autoritati, in vigoare la data Adunarii
Generale, cu privire la limitarea numarului de participanti (actionarii, in mod personal sau prin
reprezentanti) la evenimente desfasurate in spatii inchise.
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Participarea la evenimente desfasurate in spatii inchise, chiar si in conditiile impuse de
autoritati, expune participantii la o posibila contaminare cu virusul SAR-CoV-2, iar
emitentul și/sau conducerea acestuia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de
risc (dacă acționarul a decis pe propria răspundere să se deplaseze și să se prezinte fizic la
AGOA).
In toate cazurile participantii:
- sunt obligati sa se supuna triajului epidemiologic la intrarea in sediu si sa efectueze
dezinfectarea obligatorie a mâinilor;
- sa poarte in permanenta masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;
- sa aplice regulile de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi
limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
- sa mentina distanta fizica impusa fata de ceilalti participanti;
- interacțiunea fizică se va limita la preluarea votului;
- prezența fizică in incinta se va limita strict la timpul necesar pentru desfasurarea sedintei
Adunarii Generale;
- participarea, cu prezenta fizica, la AGA din 04.11.2021 (05.11.2021 a doua
convocare) este permisa doar pentru:
 persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore
 persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin
intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19. Reprezentantii
BIOFARM S.A. vor verifica validitatea certificatului digital inainte de intrarea in sala
de sedinta a participantului la AGA.
Cu stima,
SOCIETATEA BIOFARM S.A.
PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei
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