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procedura privind exercitarea dreptului de vot de catre actionarii S.C. BIOFARM S.A'

in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, Legii

zgTl2}o4privind piata de capital, Regulamentului GNVM 1./2006 privind emitentii 9i operaliunile cu valori

mobiliare, si Regulamentului GNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilorin cadrul

adunirilor generale ale societdtilor comerciale, au fost elaborate si aprobate urmatoarele reguli de

procedura privind exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor S'C' BIOFARM

S.A.

1. Actionarii s.c. BIoFARM S.A. sunt tinuti sa se prezinte in ziua, ora, si la locatia anuntate in convocator la

Adunarea Generala a Actionarilor, in timp util pentru a putea fi identificati si pentru a avea posibilitatea de

a-si exprima votul la toate puctele de pe ordinea de zi'

2. ln cadrul Adunarii Generale a Actionarilor fiecare actionar este liber sa isi exprime punctul de vedere cu

privire la materialele aferente ordinii de zi si sa ceara explicatii acolo unde are neclaritati. De asemea orice

actionar poate solicita consemnarea discutiilor in procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor'

3. Votul prin corespondenta va putea fi utilizat de catre orice actionar, persoana fizica sau juridica,

inregistrat la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S'A', care nu poate

sau nu doreste sa participe personal, ori prin reprezentant pe baza de procura speciala la lucrarile

Adunarilor Generale ale Actionarilor S'C. BIOFARM S'A'

4. pentru a se asigura posibilitatea tuturor actionarilor interesati sa se exprime in legatura cu problemele

propuse in ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, consiliul de Administratie va elabora si

posta pe site-ul societatii buletinele de vot prin corespondenta ce urmeaza a fi utilizate in fiecare Adunare

Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in

urma unei cereri inaintate la registratura societatii'

5. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC BIoFARM SA din Bucuresti, Str' Logofatul

Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031"212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:

< pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de '...""')) pana la data si ora mentionate in

convocator, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de e-mail mihaela'iot@biofarm'ro'

G. pe buletinul de vot se vor regasi toate datele de identificare ale actionarilor, respectiv numele si

prenumele/denumirea persoanei juridice, dupa caz, domiciliul/sediul social, codul numeric personal al

persoanei fizice, numarul de inregistrare in evidentele speciale ale persoanelor juridice (numarul de ordine

in registrul comertului sau numarul de inregistrare din registrul persoanelor juridice), codul unic de

inregistrare pentru persoanele juridice precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente

acestora, raportate la numarultotal de actiuni cu drepturi de vot ale societatii'
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7, In cazul actionarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre
reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive si/sau hotararilor organelor
statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusive responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si

semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina
si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

8. Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele
de vot prin corespondenta vor fi semnate, dupa caz, de catre reprezentantii lor legali si/sau de catre
persoana fizica asistata de reprezentantul sau legal, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum

si autenticitatea semnaturii.

9. Buletinul de vot va avea specificate toate propunerile care vor fi supuse votului conform ordinii de zi

publicate, cu mentiunea precisa ca fiecare actionar trebuie sa voteze fie pentru, fie impotriva sau sa se

abtina, pentru fiecare subiect propus pe ordinea de zi.

10. Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel
incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar
optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor
exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de

buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vorfi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a

consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului conform legislatiei in vigoare.

11. In vederea prelucrarii buletinelor de vot, Consiliul de Administratie va emite o decizie pentru a

desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabila cu centralizarea si tinerea evidentei
voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in

convocator si va specifica responsabilitatile acesteia astfel incat sa se asigure corectitudinea si

confidentialitatea voturilor transmise si prelucrate pana la momentul supunerii la vot a fiecarui subiect
inscris pe ordinea de zi.

12. Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de
catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza

formularului de procura pus la dispozitie de SC BIOFARM SA, in conditiile legii.

L3. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau de pe pagina de internet a

acesteia.

L4. In cazul in care un actionar desemneaza, prin procura speciala, ca mandatar o alta persoana, se va

folosi formularul de procura speciala pentru personae fizice sau pentru persoane juridice.

15. Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, Str.

Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pana la data si ora specificate in convocator, in plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule: < pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de ...........)) sau

transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro.



16. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identiate al actionarului,
semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice
acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de
Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de
inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza. La data
Adunarii Generale a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta

exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

L7. Actionarii, persoane fizice sau juridice care sunt detinatori ai semnaturii electronice conform Legii

455/1,8.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de vot. Pentru aceasta, se va completa formularul

buletinului de vot, se va semna folosind semnatura electronica extinsa si se va trimite la adresa de email

mihaela.ion@biofarm.ro

18. in ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii se va deschide de catre presedintele Consiliului
de Administratie sau de catre acela care ii tine locul. Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti

unul p6na la trei secretari, Presedintele putand desemna, de asemenea, dintre functionarii societatii, unul
sau mai multi secretari tehnici.

L9. Comisia desemnata in vederea prelucrarii buletinelor de vot va centraliza toate voturile sosite prin

corespondenta si procurile speciale, iar la inceperea lucrarilor Adunarii Generale va inainta secretariatului
situatia voturilor prin corespondenta care vor fi luate in considerare la stabilirea cvorumului total aferent
lucrarilor Adunarii Generale (actionari prezenti/reprezentati la lucrari la care se adauga numarul de

actionari care au votat prin corespondenta).

20, Comisia va preda situatia centralizata a voturilor exprimate secretariatului ales de Adunarea Generala a

Actionarilor in conformitate cu Art. 128 din Legea 3I/1990 republicata, asa cum s-a votat pentru fiecare
punct din convocator/buletinul de vot, pentru a se stabili rezultatul general al voturilor exprimate (voturi
date de actionarii prezenti sau prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).

2L. La stabilirea cvorumului legal si/sau statutar necesar desfasurarii lucrarilor fiecareiAdunari Generale a

Actionarilor, vor fi luate in seama, doar buletinele de vot prin corespondenta, procurile speciale, dupa caz,

care au fost exprimate cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementari si care au fost transmise

la sediul societatii in termenele stabilite prin convocator.

22. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5%din capitalul social au

dreotul:
22.L de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a

Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus

spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie
transmisa in scris pana la data stabilita si anuntata in convocator.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau

Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr.

99, sector 3, cod postal 03121-2. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata
pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi
semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul
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Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al

societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.
ln vederea dovedirii calitatii de actionar, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr.3/20.02.2012,

pe langa documentele mai sus mentionate, persoanele care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi

in conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluia;i regulament, trebuie sa prezinte pe langa documentele
care ii atestd identitatea, gi un extras de cont emis de Depozitarul Central din care rezultd calitatea de
actionar gi numirul de ac{iuni delinute.

22.2 de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, pana la data specificata in

convocator. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate, insotite de copia

actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de

reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai
vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii ,copia actului de

identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

23. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a

Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, pana pana la data si ora stabilite si anuntate
in convocator, la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, mentionandu-se
pe plic in clar si cu majuscule: < pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de ...........>

24. Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identiate al

actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilortransmise de persoanele juridice
acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de
Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de
inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

ln vederea dovedirii calitatii de actionar, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr.3120.02.201"2,
pe langa documentele mai sus mentionate, persoanele care solicita informatii in conformitate cu art. L3

din Regulamentul CNVM nr.6/2009 trebuie sa prezinte pe langa documentele careii atesti identitatea, gi

un extras de cont emis de Depozitarul Central din care rezulti calitatea de aclionar gi numirul de actiuni
detinute.

25. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil
pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Intocm it,

Sef Oficiu Juridic


