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Capital social subscris si varsat                           - 41.696.115 RON             
 
Piata reglementata pe care se   
tranzactioneaza valorile mobiliare emise            - Bursa de Valori Bucuresti 
 
Evenimentul important de raportat : 
 

S.C. Zentiva SA („Societatea”) informează că in data de 24.04.2007 – ora 1100 a 
avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită valabil în şedinţă Ordinară, cu un 
cvorum de 89,74 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 
50,98 % din capitalul social, Zentiva NV 23,93 % din capitalul social QVT Fund LP 
14,83%, din capitalul social si alti actionari in numar de 4 reprezentand 0,0002 % din 
capitalul social al Societăţii.  

 
Adunarea a hotărât  următoarele: 
 
1.    Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2006, intocmite in 
concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul 
de gestiune al Consiliului de Administratie si de Rapoartele Auditorilor 
Independenti, astfel: 
    
Indicatori principali RON 

Cifra de afaceri  242.096.618 
Venituri totale  323.399.989 
Cheltuieli totale  284.063.444 
Rezultat brut    39.336.545 
Profit net    23.074.860 

 
 



                                                                                                                                                                          

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2006, in suma de 23.074.860 
RON catre sursele proprii de finantare.  
Prin urmare, nu se vor distribui catre actionari dividende aferente anului 2006.  
 
 
3. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 
297/2004 privind piata de capital. 
 
 
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent 
anului 2007, astfel: 
           RON           
   Cifra de afaceri neta                                     243,982,965                                            
   Costuri de productie                                     116,752,163                                          
   Cheltuieli generale si de administratie           22,768,895               
   Cheltuieli de vanzari si marketing                  52,320,978                                 
   Cheltuieli de cercetare –dezvoltare                 3,715,401                       
   Rezultat din exploatare                                  48,425,529                                      
   Profit net                                                        37,512,571 
 
 
5.   Aprobarea sumei de 1.100.000 RON ca limita generala de remunerare anuala a  
administratorilor executivi şi a directorilor cu delegare de putere, conform art. 
15318 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
6. Aprobarea sumei de 15.000.000 US$ ca suma totala asigurata aplicabila la nivel 
global societatii Zentiva N.V. si filialelor sale pentru asigurarea de răspundere 
profesională a administratorilor si directorilor executivi, care include si pe cei ai 
Zentiva S.A.   
 
7.  Reconfirmarea firmei de consultanta Ernst&Young Romania ca auditor 
financiar al SC ZENTIVA SA si stabilirea duratei minime a contractului de audit 
financiar la 1 an. 
 
8.  Se aproba data de 11 Mai 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 
alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital. 
 
 
SC Zentiva SA 
 
Voicilă  Manuela 
Director General 


