
Data: 12 August 2022 

Locatie: TC REMEDIA, Romania 

Participanti: 
 

   
Farmaceutica REMEDIA Adrian-Marcel PARVU Membru CA 

 Elena CODREAN Membru CA/Director 
Financiar 

 Zoe CHIRITA Director Relatia cu Investitorii 

 Ruxandra TICA Administrator FR&DL 
 Florin CADIA Responsabil RI 

   
Analisti 

financiari/Invitati 

Florin TURCAS IFB Finwest 

   
Investitori Dragos Adrian BADOIU  

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

si a investitorilor si invitatilor, analisti financiari. 
 
Dl. Florin CADIA, Responsabil pentru Relatia cu Investitorii, prezinta structura actionariatului 

Farmaceutica REMEDIA SA, la data de inregistrare pentru plata dividendelor, din 19.07 2022, 
alaturi de cateva date statistice legate de evolutia numarului de actionari. 

 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, prezinta rezultatele financiare pe primul semestru 
din 2022, consolidate. Sunt prezentate cifra de afaceri, structura veniturilor si costurilor, atat 

operationale cat si financiare, precum si principalii indicatori si repartizarea veniturilor pe 
segmente de activitate.  

 
Dl. Florin CADIA, Responsabil pentru Relatia cu Investitorii, da cuvantul invitatilor pentru 
adresarea de intrebari. 

 
Dl. Florin TURCAS, analist financiar, afirma ca, din detalierea pe operatiuni, rezulta ca 

farmaciile proprii au generat o pierdere de 2.000.000 lei la un profit de 4.600.000 lei, rezulta 
ca 30% din profit se pierde pe divizia de farmacii; doreste sa stie daca este o situatie de 
durata sau este temporara? 

 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, raspunde ca in iunie-iulie au fost deschise 3 puncte 

de lucru noi, unde au fost facute investitii, iar veniturile urmeaza a fi inregistrate abia in a 
doua jumatate a anului; legat de divizia de farmacii, se incearca rentabilizarea activitatii prin 
fidelizarea clientilor existenti, atragarea de noi clienti. 

 
Dl. Adrian BADOIU, investitor, intreaba daca inflatia si cresterile de preturi au afectat 

activitatea companiei si daca o vor afecta si in semestrul al II-lea. 
 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, raspunde ca au fost impactate costurile cu energie, 

cu combustibilul, contractele cu tertii, toate costurile au crescut. 
 

Dl. Adrian BADOIU, investitor, doreste sa afle daca exista mecanisme pentru a transfera 
aceste cresteri in pretul medicamentelor. 

 
Dna Elena CODREAN, Director financiar, raspunde ca pe piata medicamentelor, preturile sunt 
reglementate, nu se pot transfera toate cresterile de costuri in preturi, dar REMEDIA se va 

orienta spre reducerea costurilor, cresterea vanzarilor pentru a creste cifra de afaceri si marja, 
si eficientizarea organizarii interne. Deocamdata, pe semestrul I cresterile au fost acoperite 

si sunt semnale ca vor fi acoperite si pana la sfarsitul anului. 
 
In incheiere, Dl. Florin CADIA, Responsabil pentru Relatia cu Investitorii, multumeste tuturor 

persoanelor pentru participare. 


