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Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

 Bursa de Valori București 

Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni) 

De la: ZENTIVA S.A.   

 

RAPORT CURENT  

conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiare nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 18 iunie 2019 

Denumirea Emitentului: ZENTIVA S.A. („Societatea”) 

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50 

Sector 3, București 

România 

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04 

Webpage: www.zentiva.ro   

Numărul de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București și codul unic de 
înregistrare: 

J40/363/1991 

336206 

Capital Social: RON 41.696.115 

Numărul de acțiuni: 416.961.150 acțiuni 

Piața Reglementată pe care se 
tranzacționează instrumentele 
financiare emise: 

Bursa de Valori București, Segmentul Principal, 
Categoria Standard (Acțiuni) 

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract de tipul celor enumerate la art. 82 
din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu 
modificările ulterioare 

În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare, și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autoritatii 
de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că, în data de 18 iunie 2019, a încheiat cu 
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societatea afiliată Solacium Pharma S.R.L., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu 
legislația din România, având sediul în București, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63, Axele B-C, 
stâlpii 3-4, camera 10, et. 3, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23565/2007, cod 
unic de înregistrare 22938555 (“Solacium”), un contract de închiriere pentru un spațiu, având o 
suprafață totală de 110 mp, din cadrul clădirii administrației situate la adresa Bd. Theodor Pallady nr. 
50, Sector 3, București.  
 
Chiria datorată de către Solacium, în temeiul contractului anterior menționat, este de 4.700 lei pe lună. 
Întrucât contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani, valoarea totală estimată a 
contractului, la data semnării acestuia, este de 282.000 lei.   
 
În privința termenelor și a modalităților de plată, precizăm că această chirie urmează a fi plătită 
trimestrial, în baza facturii emise de Societate în acest sens, în termen de 60 de zile calendaristice de la 
data emiterii. 
 
Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Societății, la data de 18.06.2019 nu există creanțe 
reciproce ale părților contractante. 

 

Simona Cocos 

Director General 

 

 

 


