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Zentiva a inregistrat vanzari in Romania de 68 milioane RON in perioada 

aprilie-iunie 2008 
 

• Grupul Zentiva (Zentiva NV) a raportat o crestere de 32,3% a vanzarilor din prima 
jumatate a anului 2008, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2007, pe fondul 
integrarii cu succes a operatiunilor din Turcia 

• Profitul brut al Zentiva NV a inregistrat o crestere de 20,1%  
 

Zentiva, una dintre cele mai importante companii farmaceutice locale, a raportat o valoare a vanzarilor in 

Romania de 68 milioane RON pentru al doilea trimestru al anului 2008, in linie cu rezultatele inregistrate 

in aceeasi perioada a anului trecut.  La nivel de Grup, Zentiva a obtinut rezultate excelente in primul 

semestru al anului 2008 pe fondul integrarii cu succes a operatiunilor din Turcia.  Astfel, vanzarile 

Zentiva NV au crescut cu 32,3 %, ajungand pana la 8.990,3 milioane CZK, iar profitul brut a 

inregistrat o evolutie de 20,1%, ajungand pana la 5.306,2 milioane CZK.   

 

„Rezultatele Grupului din primul semestru confirma faptul ca Zentiva este una dintre cele mai 

importante companii farmaceutice care activeaza in Europa Centrala si de Sud-Est.  Astazi, 

Zentiva este unul dintre liderii industriei in tari importante precum Cehia, Turcia, Slovacia si 

Romania, unde detine si facilitati de productie,  si inregistreaza evolutii considerabile in Polonia 

sau Rusia”, a declarat Dragos Damian, Director General Zentiva SA.  “Rezultatele Zentiva in 

Romania din aceasta perioada, mai ales cele inregistrate in T2, reflecta in mod pozitiv 

schimbarile demarate in a doua jumatate a anului trecut si care au vizat atat aspecte 

organizationale strategice, dar mai ales o noua abordare a pietei.  Aceste schimbari au pus 

accentul pe optimizarea capitalului de lucru, iar rezultatele nu au incetat sa apara. Parametrii 
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operationali si financiari sunt mult imbunatatiti,  Deja am inregistrat o reducere importanta a 

stocurilor si a creantelor comerciale, ca urmare a implementarii unui management eficient de 

colectare a creantelor”.   

  

Motorul vanzarilor din Romania l-au constituit medicamentele Simvacard si Extraveral, pentru 

produsele care se elibereaza cu prescriptie medicala, si Algocalmin si Antinevralgic P pentru 

produsele OTC (care se elibereaza fara prescriptie medicala).   

In prima jumatate a anului 2008 Zentiva a obtinut 11 autorizatii noi de punere pe piata si 

intentioneaza sa lanseze pana la sfarsitul anului 2008 inca 6 noi produse.   
 

„Avem convingerea ca noua platforma de afaceri va conduce pe termen lung catre profitabilitate 

financiara si eficientizare operationala, cei doi piloni care constituie premizele unei dezvoltari 

durabile pe piata din Romania”, a conchis Dragos Damian, Director General Zentiva S.A. 
 
Despre Zentiva 

Zentiva N.V. este o companie farmaceutică internaţională care se concentrează asupra dezvoltării, producerii şi comercializării 

de produse farmaceutice generice moderne de marcă. Compania deţine poziţii de lider în Cehia, Slovacia, România şi Turcia şi 

înregistrează rate de creştere rapidă în Polonia, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina şi Statele Baltice. Strategia companiei 

Zentiva este de a continua această evoluţie prin creşterea accesului pacienţilor la tratamente moderne de calitate prin 

intermediul sistemelor de asistenţă primară din UE şi Europa de Est. Creşterea se va baza pe dezvoltarea organică a 

activităţilor existente şi pe achiziţii selective, menţinându-şi în acelaşi timp dinamica profitabilităţii.  

 

Portofoliul de produse al Companiei acoperă o gamă largă de arii terapeutice, însă se concentrează asupra bolilor 

cardiovasculare, afecţiunilor inflamatorii, durerii, infecţiilor şi bolilor sistemului nervos central, precum şi asupra bolilor 

gastrointestinale şi urologice.  

 

Grupul Zentiva are peste 6.000 de angajaţi şi deţine unităţi de producţie în Cehia, Slovacia, România şi  Turcia. Zentiva este 

cotată la Bursele de Valori din Praga şi Londra. Conform notificărilor oficiale ale acţionarilor către autorităţile olandeze, acţionarii 

majoritari ai Zentiva sunt Sanofi-Aventis (24,9 %), PPF Group împreună cu Generali PPF Holding B.V. (19,2 %) şi Fervent 

Holdings Limited (7,6%). Managementul Zentiva deţine 5,9% din acţiunile societăţii. Alţi investitori instituţionali şi particulari deţin 

42,4% din acţiunile companiei.  
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