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REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL S.C. BIOFARM S.A. 

 

 

 

CAPITOLUL I 

 

ISTORIC 

 

SC Biofarm SA este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente 

alimentare. De peste 80 de ani Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa pentru 

descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor.  

Compania, fondata in 1921, s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea si comercializarea atat 

a unor branduri puternice, cat si a unor produse generice. 

In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata 

farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata in 

conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna practica de 

fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la Bursa de 

Valori Bucuresti - Categoria I.  

Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o puternica 

echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in topul primilor 

3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel mai important 

producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si 

drajeuri din Romania. 

Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 190 de produse (40% medicamente [RX si OTC], 

50% suplimente nutritive si 10% diverse) care acopera 50 de arii terapeutice si investeste in mod 

continuu in campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor produse. 

Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi 

imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta in 7 

tari si extinderea continua. 

Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei de 

dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna, cat si pe cea 

internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an. 

Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea prezentei 

companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru imbunatatirea 

reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare, lansarea si 

promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei companiei in 

piata. 

 

Evolutie cronologica: 

1921 - 1936 

Se pun bazele unitatii actuale prin fuzionarea mai multor firme producatoare de medicamente 

(solutii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele medicinale, diverse glande, organe 

si subproduse animaliere. 

1936 

Firma GEDEON-RICHTER din Timisoara, care fuzionase in 1924 cu firma Gea Krayer, se uneste 

cu alte laboratoare existente si cu alti actionari in cadrul "Societatii Romane pe Actiuni" si incepe 

productia pe teritoriul sediului central al societatii in strada Logofat Taut nr.99, Bucuresti, si pe 

platforma din Bd. Iancu de Hunedoara. 
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1948 

Pe 11 iunie aceste unitati sunt nationalizate devenind intreprinderi de stat astfel: Industria 

Chimico-farmaceutica nr.6 cu sediul in str.Logofat Taut, Industria Chimico-farmaceutica nr.2 cu sediul 

in Bd.Iancu de Hunedoara.  

1956 

Se infiinteaza o noua sectie in str.Tineretului nr.1 in scopul de a produce, pentru prima prima 

data in tara, extracte din plante, tincturi, substante pure, produse uz veterinar, care in 1957 ia 

denumirea de Fabrica de Medicamente Galenica.   

1969: 

Fabricile de Medicamente Galenica si Biofarm se unesc infiintandu-se Intreprinderea de 

Medicamente Biofarm pastrand in fabricatie si specializandu-se in produse de origine naturala. 

1997 

Procentul de 40% din capitalul social al Biofarm S.A., detinut de F.P.S., a fost achizitionat de 

firma Shapiro Bancorp LLC .Astfel S.C.BIOFARM S.A. devine o companie cu capital privat 100%.  

1998 

In aprilie are loc Adunarea Generala a Actionarilor prin care s-a hotarat majorarea capitalului 

social al S.C. BIOFARM S.A.la 35,9 mld lei, principalul domeniu de activitate fiind fabricarea 

preparatelor farmaceutice. SC BIOFARM SA produce si comercializeaza medicamente de uz uman si 

veterinar precum si alte produse chimice. 

2004 

Obtinerea certificarii GMP pentru toate liniile de productie. 

2005 

Listarea la Bursa de Valori Bucuresti (categoria I) 

 

MISIUNE 

Sa imbunatatim sanatatea oamenilor oferind produse de calitate deosebita la preturi 

accesibile.  

VIZIUNE 

Sa devenim o companie respectata si dinamica, recunoscuta pe plan national si regional drept 

unul dintre cei mai puternici si de incredere producatori de produse farmaceutice din Romania.  

VALORI 

In tot ceea ce facem ne ghidam dupa un set de valori bazat pe:  

- Produse de inalta calitate 

- Performanta 

- Orientare catre client 

- Respect pentru oameni 

- Echipa de specialisti tanara si dinamica   

 

Certificate : 

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2000 nr. 73 100 2475 valabil 

pana in 31.07.2011 

- Autorizatia de Fabricatie Nr. 9F din 24.08.2010 

- Certificatul privind conformitatea cu Buna Practica de Fabricatie din 11/10/2007 

-Certificatul privind conformitatea cu Buna Practica de Fabricatie nr.045/2010/RO din 

30.09.2010.  
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CAPITOLUL II 

 

                                            STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE , CONDUCEREA EXECUTIVA 

 

ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII 

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3-5 administratori 

responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau 

straina. 

Administratorii sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o 

perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor.  

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor.  

Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori 

neexecutivi.  

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 

zile de la numire.  

Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in 

care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, 

fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a 

unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administratie procedeaza la numirea 

unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.  

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul 

legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a 

completa numarul de membri ai consiliului de administratie. 

Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de 

mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale 

membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea 

Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.  

 

CONVOCAREA SI ORGANIZAREA  ADUNARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE    

Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de 

Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la 

convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. 

Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil 

intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti. 

Secretarul Consiliului de Administratie va redacta un proces-verbal in care se vor consemna 

data si locul adunarii, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, 

dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor 

intrunite la vot.  Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de cel putin un alt 

administrator.  

In eventualitatea unui balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv 

daca nu este director general. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot 

decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.  

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de 

comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica 

de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris 

va trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile 

luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.Convocarea se face conform 

prevederilor legale in materie. 
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ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele : 

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ; 

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;  

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor si orice alte avantaje; 

stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii 

specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor; 

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărarilor acesteia; 

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei; 

f) mutarea sediului societatii; 

g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului 

principal al societatii; 

h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte 

asemenea unitati fara personalitate juridica;  

i) majorarea de capital social si stabilirea  procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, 

in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor;  

j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din 

categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe 

durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi 

incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre 

adunarea generala extraordinara a actionarilor;  

k) alege Presedintele Consiliului de Administratie; 

l) organizeaza controlul propriu al societatii; 

m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar 

mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele; 

n) aprobarea organigramei. 

 

ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE : 

a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau 

la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin  5% din capitalul social; 

b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale; 

c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a 

actionarilor;  

d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;  

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General.  

 

CONDUCEREA EXECUTIVA 

Directorul General. Delegarea conducerii catre directori 

Conducerea executiva a S.C. BIOFARM S.A. este asigurata de Directorul General care este si 

Presedintele Consiliului de Administratie. 

Directorul General are urmatoarele atributii : 

a)  reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile 

legii si ale actului constitutiv; 

b) angajeaza si concediaza personalul societatii;  

c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii; 

d)  propune organigrama societatii;  

e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii; 

f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii; 
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g)  are drept de semnatura in banca, va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest drept, 

precum si limitele acestui drept; 

h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General  va putea 

angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000 EURO, dar nu 

mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare 

luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;   

i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie; 

j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, 

sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor presoane din 

managementul societatii, prin decizie. 

Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie. 

Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale. 

Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a 

planului de afaceri. 

Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului.  

 

ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR 

 

CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR 

Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata atat de Consiliul de Administratie, cat si 

la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social.  

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie in 

termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii 

cererii.  

Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen 

de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a 

adunarii generale.  

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie 

sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de 

Administratie. 

Adunarea Generala va alege un secretariat format din 1-3 actionari care  vor verifica lista de 

prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Presedintele va putea 

desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la 

executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.  

Se va incheia un proces verbal al adunarii care va constata indeplinirea formalitatilor de 

convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor 

detinute de fiecare actionar, procurile depuse, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea 

actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.  

Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau 

indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.  

Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarii pot fi 

reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor 

/ directorilor / functionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, 

pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.  

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii 

daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 40% din numarul total de 

drepturi de vot.   

Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.  

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a 

doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a 



 6 

capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor 

exprimate.  

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua 

decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total de 

drepturi de vot.  

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a 

doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt 

prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.   

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 

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

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

ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati.  

Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act 

Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii 

care au votat contra sau s-au abtinut de la vot. 

In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale hotararile Adunarii Generale a Actionarilor 

se vor depune la Registrul Comertului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act 

Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, 

de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au cerut sa se 

insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.  

 

ATRIBUTIILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale: 

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de consiliul de administratie, presedintele Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de 

auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; 

b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli ;  

c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;  

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ; 

e)sa fixeze limitele generale ale tuturor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, 

directorilor, precum si remuneratiile suplimentare ale membrilor CA si orice alte avantaje;  

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale 

societatii; 

g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor pentru daunele pricinuite Societatii, 

desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; 

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

audit financiar. 

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la 

incheierea exercitiului financiar    

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are in mod exclusiv urmatoarele atributii 

principale : 

a) schimbarea formei juridice a Societatii;  

b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; 

c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii; 

d) dizolvarea anticipata a Societatii ; 

e) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ; 

f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ; 

g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni 

nominative 
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h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta 

aprobarea adunarii generale extraordinare. 

i) delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social in 

limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  pentru 1 an. 

 

 

ACTIONARIATUL 

 

Drepturile detinatorilor de actiuni 

 

S.C. BIOFARM SA  respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament 

egal pentru  toti  detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand  la dispozitia acestora  

toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile într-o maniera 

echitabila.   

Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-

credinta, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi detinatori şi a interesului  

prioritar  al  societatii  comerciale,  in  caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.  

Societatea tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA autorizata in 

conformitate cu reglementarile CNVM si decizia Consiliului de Administratie.  

Actionarii participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la capitalul 

social. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.  

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social 

varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc în termenul stabilit de 

adunarea generala a actionarilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni 

de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, 

societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii 

legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat 

situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. 

Toţi detinatorii de actiuni emise de S.C. BIOFARM S.A. vor fi tratati în mod echitabil. Toate 

acţiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de 

acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati.   

S.C. BIOFARM S.A. faciliteaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale 

Acţionarilor (AGA), precum si exercitarea deplina a drepturilor acestora.  

Pentru actionarii care nu pot participa, S.C. BIOFARM S.A. pune la dispozitie posibilitatea 

exercitarii votului in absenţa, pe baza de procura speciala sia a votului prin corespondenta.  

Pentru a pune la  dispozitia  actionarilor  informatii  relevante  în  timp  real, S.C. BIOFARM S.A.  

a creat pe pagina www.biofarm.ro o secţiune speciala, numită Guvernanata Corporativa/Investitori, 

uşor accesibila si permanent actualizata. Pagina este astfel structurata incat sa contina toate 

informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la AGA, calendar 

financiar, raportari periodice si curente, etc.. Se asigura permanent legatura cu actionarii societatii, 

raspunzandu-se la intrebarile acestora telefonic, prin scrisori sau e-mail. 

De asemenea, S.C. BIOFARM  SA  are  structuri  interne  specializate  pentru  relaţia  cu  

acţionarii.  
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CAPITOLUL III 

 

TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI 

 

S.C. BIOFARM S.A. efectueaza toate raportarile cerute de reglementarile aplicabile 

societatilor tranzactionate pe piata de capital. 

 Prin rapoartele curente societatea informeaza actionarii si investitorii asupra tuturor 

evenimentelor importante in care este implicata. 

Raportarea financiara se face la  date prevazute in calendarul financiar comunicat la Bursa de 

Valori Bucuresti si postat pe site-ul societatii. 

 Prin comunicate de presa se informeaza actionarii si investitorii asupra evolutiei situatiei 

economice a societatii. 

 

 

CAPITOLUL IV 

 

CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANE IMPLICATE  

(„TRANZACTIILE CU SINE”) 

 

Consiliul de Administratie va adopta cele mai bune practici pentru a asigura o corectitudine 

procedurala substantiala a tranzactiilor cu partile implicate (tranzactiile cu sine).  

In acest scop , acesta va utiliza cel putin urmatoarele criterii:  

-  pastrarea competentei de a aproba cele mai importante tranzactii;  

-  solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai  importante tranzactii din partea structurilor 

de control intern;  

-  incredintarea  negocierilor,  referitoare  la  aceste  tranzactii,  unuia  sau  mai multor  

administratori  independenti  (sau  administratorilor  care  nu  au legaturi cu partile implicate 

respective);  

-  recursul  la  experti  independenti  (posibil  selectati de  administratorii independenti). 

Societatea nu poate subscrie propriile actiuni. 

Daca actiunile societatii sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul 

societatii, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite 

contravaloarea acestora. 

Societatii i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei 

persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala 

extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de 

actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate 

depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul 

unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima; 

b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in 

portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris; 

c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate; 

d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele 

disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor 

legale. 

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel 

dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii. 

Restrictiile prevazute anterior nu se aplica: 

a) actiunilor dobandite ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului 

social; 

b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal; 
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c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o 

procedura de executare silita împotriva unui actionar, debitor al societatii; 

d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit. 

Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale 

urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor 

actiuni: 

a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar; 

b)numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata 

exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezinta; 

c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor; 

d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si 

procentul lor. 

 Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea 

subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert. 

Dispozitiile mai-sus prezentate nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor 

curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea 

dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu 

determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a 

rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv. 

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform 

legislatiei pietei de capital. 

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod 

deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care 

s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor. 

          Fiecare  membru  CA  se  va  ingriji  sa  evite  orice  conflict  direct  sau indirect  de  interese  cu  

societatea  sau  oricare  subsidiara  controlata  de  aceasta.  

         Fiecare administrator va informa CA asupra conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar 

si se va abtine de la dezbaterile si votul chestiunilor respective.  

 

 

CAPITOLUL V 

 

REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE 

 

Membri Consiliului de Administratie, ai conducerii executive precum si angajatii care au acces 

la informatii corporative vor avea contacte de confidentialitate prin care se vor obliga sa respecte 

regimul informatiei corporative.  

 

 

CAPITOLUL VI 

 

RESPONSABILITATEA SOCIALA 

 

PROTECTIA MEDIULUI 

 

S.C. Biofarm S.A. isi manifesta in permenenta grija pentru respectare mediului inconjurator luind 

masurile necesare pentru incadrarea in limitele impuse de Autorizatia de mediu. In acest sens se 

desfasoara  sustinute demersuri pentru: 

- Evacuarea pulberilor se face numai prin instalatii de retinere a acestora astfel incit concentratiile 

maxime  admisibile prevazute de normativele in vigoare sa nu fie depasite. 

- Evacuarea gazelor reziduale se face numai prin cosuri, urmarindu-se ca continutul gazelor reziduale 

sa nu depaseasca valorile limita admisibile prevazute de normativele in vigoare. 
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- Evacuarea apelor reziduale se face controlat, prin  doua instalatii de preepurare, astfel incit 

continutul lor sa se incadreze in limitele impuse de legislatia aplicabila. 

- Efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva la toate instalatiile cu rol in atenuarea emisiilor de 

poluanti in aer si apa (elementele de filtrare uscata si umeda, separator de grasimi cu 

biofragmentare, statie de epurare). 

- Impunerea de masuri organizatorice si tehnologice pentru reducerea consumurilor energetice si de 

apa (verificari de control la instalatia de tip ciller, mentenanta preventiva, tratament cu solutii de 

conditionare a apei introduse in cazanele de abur si instalatiile de racire, efectuarea reviziilor). 

- Diminuarea pana la excludere a utilizarii in procesele specifice a substantelor periculoase pentru 

mediu.  

- Promovarea si implementarea utilizarii de materii prime, materiale din resurse regenerabile 

(biologice); 

- Gestionarea deseurilor se desfasoara in conformitate cu cerintele legale 

- Depozitarea si gestionarea materiilor prime, a solventilor si a combustibililor se face astfel  incit sa 

se evite orice pericol de poluare a mediului inconjurator; 

- Gestionarea si intretinerea parcului auto se face conform cerintelor legale (revizii si service prin 

unitati autorizate), pentru reducerea emisiilor de gaze. 

 

 

 

 

 

 


