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CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S. FARMACEUTICA ARCATIM S.A., Timiqoara. in
temeiul art. 117 din Legea nr. 3111990 modificatd privind societatile comerciale, convoacd
Adunarea Generali Ordinari a Aclionarilor societi{ii pentru data de 27 aprilie 2017 ora 14 la
sediul societd{ii situat in Timiqoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu urmdtoarea

Ordine de zi

L, Prezentarea, discutarea qi aprobarea Situa(iilor financiare pe anul 2016 in baza
Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administra(ie gi de Auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizlrii Profitului net aferent exerci{iului financiar al anului 2016,
fixarea dividendului gi a termenului de plati in 6 luni.

3, Aprobarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli gi a Programului de Investi{ii pentru
exerci(iului financiar al anului 2017.

4. Aprobarea descircirii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfiqurati
in exerci{iul financiar 2016.

5. Numirea Auditului financiar si fixarea duratei minime a Contractului de audit
financiar.

La Adunarea Generald Ordinard au dreptul sd participe toli actionarji inregistrali in Registrul
societdJii la data de referinld de 14 aprihe2017.

Aclionarii persoane fizice, pot participa pe baza actului de identitate sau reprezentali de alli
aclionari sau de alte persoane. Acjionarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentanlii lor
Iegali, care la rdndul lor pot da altor persoane imputemicire pentru respectiva adunare generald.
Reprezentarea aclionarilor in Adurarea Generald Ordinard se va putea face pe baza de procurd
conform arl. 125 din Legeaw.31ll990 modificati privind societdlile comerciale care se va
depune la sediul societdlii, in original, p6nd cel tArziu pe data de 25 aprilie 2011 ora 14.00.
Materialele ce vor fi prezentate precum gi formularele de procuri se vor afla la dispozilia
actionarilor incepdnd cu data de 27 maftie 2017 la sediul S.FARMACEUTICA ARCATIM SA
Timigoara gi pe site-ul www.arcatirn.ro.

In cazul in care la prima convocare nu se intrune$te cvorumul legal, Adunarea Generali
Ordinard a acjionarilor societatii se va intruni la a doua convocare penfu data de 28 aprilie 2017
ora 11 la sediul societdlii situat in Timigoara, str Louis Pasteur nr.2.

Pregedinte Consiliul de Administratie
Mirculescu Eugen
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