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DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA 

OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACTIUNI CU TITLU GRATUIT CATRE 

SALARIATII SI ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII ROPHARMA S.A. 

 

(Documentul a fost intocmit conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) 

 

1. Persoane responsabile 

 

1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice 

responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare. 

ROPHARMA S.A., avand sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J8/2886/2007, CUI 1962437, 

reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron in calitate de Presedinte – Director general. 

 

1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la punctul 1.1. din care sa reiasa ca 

informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate 

cu realitatea. 

Dl. Mihai Miron, in calitate de reprezentant legal al societatii ROPHARMA, declara ca 

informatiile incluse in documentul de prezentare sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni 

sau declaratii neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului. 

 

 

2. Informatii despre emitent 

 

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si numarul de ordine in registrul 

comertului. 

Numele emitentului: ROPHARMA S.A. 

Sediul social: Mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov 

Nr. de inregistrare in registrul comertului: J8/2886/2007 

CUI: 1962437    
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2.2. Capitalul social 

- Capital social subscris si varsat: 51.126.741,30 lei ; 

- Numarul de actiuni: 511.267.413 actiuni ; 

- Valoarea nominala a unei actiuni: 0,1 lei  

 

3. Informatii cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii sau 

fostii membri ai conducerii sau angajati 

 

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre 

actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati 

Prin Hotararea Adunarii Générale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/26.04.2018 s-a aprobat 

programul de rascumparare de catre societate a actiunilor proprii, in conformitate cu prevederile 

legale aplicabile, in limita a maxim 10% din capitalul social, avand ca scop alocarea de actiuni 

gratuite catre salariati si organele de conducere. 

 

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/28.04.2021 a fost aprobata 

distribuirea cu titlu de bonificatie a unui numar de 641.893 de actiuni proprii catre salariati si 

organele de conducere ale societatii, conform listei nominale supuse aprobarii. 

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre angajatii si organele de 

conducere ale societatii se va face dupa transmiterea documentelor catre Depozitarul Central. 

 

3.2. Descrierea majorarii capitalului social 

Nu este cazul. 

 

3.3. Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare 

oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori 

Operatiunea consta in rascumpararea de catre Ropharma a propriilor actiuni cu scopul de a le 

distribui ulterior, cu titlu gratuit, catre angajati si organele de conducere. 

Acest proiect isi propune sa fie o noua componenta a politicii managementului resurselor umane 

in ceea ce priveste motivarea, recunoasterea si aprecierea performantelor individuale. 

Numarul actiunilor ce urmeaza a fi alocate cu titlu gratuit este de 641.893.  
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3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numarul de 

actiuni alocate in mod gratuit pentru o actiune detinuta. 

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la Bursa de 

Valori Bucuresti, categoria Standard, sub simbolul RPH. 

 

3.5. Perioada pentru subscrierea actiunilor 

Nu este cazul. 

 

3.6.  Pretul de subscriere 

Nu este cazul. Distribuirea actiunilor se face cu titlu gratuit. 

 

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea docuemnjtului de prezentare si 

prin intermediul caruia se vor realiza subscrierile. 

Nu este cazul. 

 

3.8. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F. 

Conform art. 16, alin. (3), lit. B) din Legea 24/2017 intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt 

obligatorii pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fostilor sau 

actualilor membri ai conducerii ori angajati sau celor actuali de catre angajatorul lor ori de catre 

societatea-mama sau o filiala, cu conditia ca societatea sa isi aiba sediul central ori sediul social in 

Uniunea Europeana si sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut in reglementari 

emise de A.S.F., precum este Anexa nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

 

 

Emitent, 

 

ROPHARMA SA 

Prin reprezentant legal, 

Dr. Farm. Mihai MIRON 
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