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Conferinta incepe prin prezentarea participantilor, atat a persoanelor din partea REMEDIA cat 

si a investitorilor si invitatilor, analisti financiari. 
 

Dna Elena CODREAN, Director financiar, deschide conferinta si prezinta rezultatele financiare 
pe 2021, consolidate. Sunt prezentate cifra de afaceri, structura veniturilor si costurilor, atat 
operationale cat si financiare, precum si principalii indicatori.  

 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, prezinta si activitatile operationale, de vanzare si 

marketing din cuprinsul raportului CA pe 2021. 
 
Dl. Florin CADIA, Responsabil pentru Relatia cu Investitorii, prezinta structura actionariatului 

Farmaceutica REMEDIA SA, la data de referinta pentru AGA din 20.04 2022. 
 

Dna Elena CODREAN, Director financiar, prezinta informatii legate de acordarea de dividende 
pentru 2021, in suma de 0,05 lei/actiune, respectiv repartizarea de sume din profitul 

nerepartizat din anul anterior, 2020 si tot profitul din 2021. 
 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de 

AGA pentru anul 2022. 
 

Dna Elena CODREAN, Director financiar, prezinta si Programul de investitii pentru anul 2022. 
 
Dl. Florin CADIA, Responsabil pentru Relatia cu Investitorii, da cuvantul invitatilor pentru 

adresarea de intrebari. 
 

Dl. Ovidiu SERDEAN, analist financiar, doreste sa discute despre viitorul companiei, 
rezultatele sunt OK, dar doreste sa stie mai mult despre proiectele de viitor. In acest moment 
REMEDIA are 2 mari linii de business – businessul de roboti si cel de distributie. Se 

intentioneaza dezvoltarea diviziei de distributie sau se intentioneaza vinderea acesteia? 
 

Dna Elena CODREAN raspunde ca se doreste dezvoltarea partii de distributie, prin dezvoltarea 
liniei de spitale si prin investitii in partea de logistica. Se urmareste accesarea mai multor 
licitatii, angajarea de personal pentru vanzari. 

 
Dl. Dan MANDRU, investitor, transmite ca are intrebari legate de viitor. Spune ca exista o 

crestere prognozata a veniturilor in Bugetul de venituri si cheltuieli, o crestere destul de mare 
si doreste sa stie pe ce se bazeaza aceasta. 
 

Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, intervine si raspunde ca este o crestere 
ambitioasa, dar piata medicamentelor este mare, de circa 4 miliarde de euro, iar REMEDIA 



este o companie mica, cresterea nu este sesizabila; acesta fiind avantajul unei companii mai 
mici, care poate creste.  
 

Dl. Dan MANDRU, investitor, doreste sa afle daca cresterea este si de preturi, dar si de volume. 
 

Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, mentioneaza ca cresterea principala este pe 
spitale, chiar daca sunt marje mici, dar CAS/Statul plateste mai repede decat farmaciile 
independente. Deasemena este o crestere de 10% pe distributie, prin lansarea comertului 

electronic. REMEDIA a dezvoltat o platforma de vanzari online, deocamdata experimentala, 
dar poate fi accesata pentru tesatare. Pe distribuite si farmacii concurenta este mare, sansele 

pentru REMEDIA sunt in continuare prin comertul electronic, prin digitalizare, prin 
introducerea robotilor. 
 

Dl. Dan Mandru, investitor, are intrebari legate de dezvoltare. REMEDIA este un business care 
poate creste, sunt multe canale de dezvoltare, doreste sa testeze e-shopul, dar doreste sa 

stie daca preturile sunt competititve fata de Dr Max si Tei? 
 
Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, specifica ca, deocamdata platforma online nu 

este lansata oficial, dar se poate vedea prin accesarea adresei www.farmaciileremedia.ro. 
Preturile sunt competitive in raport cu Dr Max si Farmacia Tei. 

 
Dl. Dan Mandru, investitor, doreste sa stie daca este finalizata achizitia PES. 
 

Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, raspunde ca s-au definitivat documentele de 
preluare a 50% din capitalul social al PES, astfel incat sa existe o implicare a REMEDIA in 

administrarea acestei companii. 
 
Dl. Dan Mandru, investitor, doreste sa afle care este plus valoarea adusa de aceasta companie. 

 
Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, specifica faptul ca transporturile de 

medicamente se fac in regim special, cu temperatura controlata, iar PES are expertiza 
necesara pentru aceste transporturi, iar externalizarea catre PES este o optimizare a activitatii. 
O parte din angajatii din divizia de logistica si o parte din autoutilitare au fost transferate 

catre PES, iar o parte au ramasa la REMEDIA pentru realizarea de echilibrari de marfa, 
transporturi interdepo, intre cele 2 depozite principale, cel de la Deva si de la Bucuresti, 

precum si pentru urgente. 
 

Dl. Dan Mandru, investitor, doreste sa stie cati roboti s-au montat, daca sunt oferte si pentru 
alte domenii de activitate care pot folosi robotii, nu neaparat farmaceutice. 
 

Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, raspunde si prezinta modul de fucntionarea al 
unui robot, si prezinta farmaciile in care au fost instalati robotii comercializati de REMEDIA. 

Sunt in total 8 instalari, deocamdata au fost instalari pentru Dr Max, dar sunt negocieri cu 
alti 3-4 jucatori de pe piata. Deasemenea sunt negocieri si cu parteneri de discutii din Bulgaria. 
 

Dl. Dan Mandru, investitor, doreste sa afle detalii legate de exclusivitatea pentru roboti, si ce 
se intampla dupa expirarea acesteia. 

 
Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, reaminteste ca REMEDIA are exclusivitate, 
timp de 2 ani de zile, pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, fiind partener BD Rowa, 

ceea ce inseamna ca REMEDIA cumpara si vinde roboti. 
 

La finalizarea celor 2 ani de exclusivitate, continuarea colaborarii depinde, in general, de 
performanta si avand in vedere ca REMEDIA sta bine, este in parametri, avem convingerea 
ca vom ramane parteneri si continua cu BD Rowa. 

 
In incheiere Dl. Valentin-Norbert TARUS, Presedinte al CA, multumeste tuturor persoanelor 

pentru participare, pentru ideile si sugestiile transmise. 
 

http://www.farmaciileremedia.ro/

