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. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și art. 234 alin. (1) lit. l) Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:

28 august 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 J40/363/1991
Registrului Comerțului de pe lângă
336206
Tribunalul București și codul unic de
înregistrare:
Capital Social:

RON 69.701.704

Numărul de acțiuni:

697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată
tranzacționează
financiare emise:

pe care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
instrumentele Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:
Societatea informează acționarii și investitorii că în data de 27 august 2019 a fost citată de Tribunalul
București, Secția a VII-a civilă, Camera E 29, în calitate de pârâtă, în proces cu PROACTIVE
INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei ALPHA TRANSCORD SRL,
o societate cu sediul în București, Sector 3, Str. Baba Novac nr. 8A, parter, bloc E, ap. 033, înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. J40/675/2013, CUI 31121266, în calitate de reclamantă („Reclamanta”).
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Cauza face obiectul dosarului nr. 25005/3/2019, are drept obiect obligația de a face constând în obligarea
pârâților, printre care și Societatea, la plata sumei de 2.262.332,27 lei și se află în faza procesuală a
fondului.
În cadrul dosarului sus-menționat, Reclamanta susține neachitarea de către Societate a anumitor facturi
scadente aferente serviciilor de transport rutier prestate de către Reclamantă. Astfel, Reclamanta solicită
instanței să oblige pârâții, printre care și Societatea, (i) să plătească suma de 2.262.332,27 lei
reprezentând contravaloarea facturilor scadente aferente serviciilor de transport rutier prestate în baza
contractului dintre părți și (ii) să plătească Reclamantei cheltuielile de judecată aferente dosarului.
În legătură cu cele arătate mai sus, Societatea își exprimă angajamentul de a întreprinde toate măsurile
legale în vederea protejării şi păstrării drepturilor și intereselor sale, în scopul protejării pe termen lung
a intereselor tuturor acţionarilor și investitorilor acesteia. De asemenea, Societatea va aduce la cunoștința
acționarilor și a investitorilor informații actualizate privind acest litigiu, în conformitate cu prevederile
legale aplicabile.

Simona Cocos
Director General
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