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Zentiva a raportat in România vânzări în creştere cu 111,2% pentru T3 2008, 

totalizând 50 milioane RON 
 

 Grupul Zentiva (Zentiva NV) a raportat o creştere de 17,7% a vânzărilor nete în CZK 

şi de 61,7% a EBIT, în primele nouă luni ale anului 2008, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului 2007. 
 

Zentiva, una dintre cele mai importante companii farmaceutice locale, a raportat o valoare a vânzărilor în 

Romania de 50 milioane RON pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2008, cu 111,2% mai mult 

comparativ cu rezultatele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte evoluţia pe 

parcursul primelor 9 luni, creşterea a fost de 2,3%, ajungând la 167 milioane RON.  

 

„Progresul cifrei de afaceri, ca şi al celorlalţi parametri economici, este consecinţa directă a  noii 

platforme, care se sprijină pe o infrastructură organizaţională revizuită, condusă de o echipă 

managerială competentă, pe o administrare eficientă a sortimentului de produse, a lanţului de 

aprovizionare şi a portofoliului de parteneri.  În plus, am pus un accent deosebit pe creşterea 

productivităţii operaţionale comerciale şi industriale, pe îmbunătăţirea performanţei financiare, precum şi 

pe optimizarea capitalului de lucru. Datorită acestor reuşite ne vom atinge cu siguranţă obiectivele 

pentru anul acesta, în concordanţă cu estimările grupului la nivel global”, a explicat Dragoş Damian, 

Director General Zentiva S.A. ”Această evoluţie constituie o platformă solidă de creştere şi consolidare a 

companiei pe piaţa românească în următorii ani, într-o piaţă plină de incertitudini generate de contextul 

crizei financiare şi economice”. 
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Motorul vânzărilor din România l-au constituit medicamentele Simvacard şi Extraveral, pentru produsele 

care se eliberează cu prescripţie medicală, şi Algocalmin şi Antinevralgic P pentru produsele OTC (care 

se elibereaza fără prescripţie medicală).   

 

În primele nouă luni ale anului 2008, Zentiva a obţinut 12 autorizaţii noi de punere pe piaţă. 

 

La nivel de Grup, Zentiva şi-a crescut vânzările la 9 luni cu 17,7% în CZK, ajungând până la 13.096,9 

milioane CZK, pe fondul evoluţiilor favorabile din Turcia, Rusia, Ucraina şi România. Indicatorul EBIT a 

înregistrat o evoluţie de 61,7%, ajungând până la 2.361,2 milioane CZK.   

 

„Pe parcursul ultimelor 12 luni ne-am concentrat atenţia către eficienţa şi performanţa financiară. Având 

drept suport evoluţia anunţată astăzi, am convingerea că Grupul Zentiva îşi va îndeplini planurile de 

creştere cu aproximativ 20% în 2008, şi că va evolua foarte bine şi în anii următori, în ciuda mediului 

economic dificil”, a declarat Jiri Michal, Preşedinte şi CEO al Zentiva N.V..  

 

 
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, 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. 
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Acţionarii majoritari ai Zentiva sunt Sanofi-Aventis Group (24,9%), PPF Group N.V. şi Generali PPF Holding B.V. 

(24,3%), Belviport Trading Ltd (10,1%) şi Fervent Holdings Limited (7,6%). Managementul şi salariaţii Zentiva deţin 

împreună 5,9% din acţiunile societăţii. Alţi investitori instituţionali şi particulari deţin 27,2% din acţiunile companiei.  
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