
Raport curent 
 
 
Raport curent conform           -  art 226 alin.1  din Legea 297/2004 si art. 113 l it. A  
                                                     alin. (1) lit. (d) din  Regulamentul CNVM nr.1/20 06 
Data raportului:                        - 13.03.2009 
Denumirea entitatii emitente  - S.C. ZENTIVA S.A . 
Sediul social:                            - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti  
Numarul de Tel. / Fax:              -  021-3047200 /021-345.40.04 
Cod unic de inregistrare:         - 336206                                  
Numarul de ordine in Registrului Comertului: - J/40/363/1991 
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 informeaza ca, in cursul zilei de 11.03.2009, a fost publicat la Bursa din Londra 
si cea din Praga anuntul referitor la delistarea Zentiva NV, avand urmatorul continut:  
 
„ Consiliul de Administra Ńie al Zentiva a hot ărât să ini Ńieze delistarea de la Bursa de Valori din 
Praga  
 
Praga, Londra, 11 martie 2009 – Astăzi, Zentiva N.V. („Compania” sau „Zentiva”) a emis un număr 
de 986.520 de noi acŃiuni ordinare („Noile acŃiuni”), cu o valoare nominală de 0,01 euro pentru fiecare 
Nouă AcŃiune. Conform anunŃului Zentiva în comunicatul de presă din 13 februarie 2009, scopul 
emiterii de noi acŃiuni a fost de a acoperi anumite opŃiuni de acŃiuni ale angajaŃilor care puteau fi 
convertite în bani. Toate aceste noi acŃiuni au fost licitate în cadrul ofertei Sanofi-Aventis. Emisiunea 
de noi acŃiuni a condus la majorarea capitalului social emis al Companiei la suma de EUR 
391.227,50, împărŃit în 39.122.750 de acŃiuni ordinare.  
 
Tot astăzi, Consiliul de AdministraŃie al Zentiva a hotărât să iniŃieze măsurile reglementare necesare 
pentru delistarea acŃiunilor Zentiva de la Bursa de Valori din Praga. De asemenea, Consiliul de 
AdministraŃie a decis  initierea pasilor necesari in vederea delistarii acŃiunilor depozitare globale ale 
Zentiva („GDS”) de la Bursa de Valori din Londra şi terminarea programului GDS în totalitate, atât cu 
privire la Regulamentul S GDS cât şi de la Regula GDS 144A. IntenŃia Consiliului de AdministraŃie 
este să delisteze acŃiunile şi GDS şi să încheie programul GDS cât mai curând posibil.  
 
AcŃionarii trebuie să ştie că delistarea acŃiunilor şi GDS ale Zentiva va duce probabil la o scădere 
substanŃială a lichidităŃilor, iar Zentiva nu se va mai supune anumitor obligaŃii de raportare.”  
 
Facem precizarea ca prezentul anunt reprezinta o traducere in limba romana a anuntului  postat in 
limba engleza pe site-ul www.zentiva.cz, capitolul “Investors”. 
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