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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, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității 

de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață 

  

Data raportului: 11 februarie 2020 

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 69.701.704 

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni 

Piața Reglementată pe care se 
tranzacționează instrumentele 
financiare emise: 

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

Evenimente importante de raportat: Încheierea a două contracte de tipul celor enumerate la art. 
82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu 
modificările ulterioare    

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 10 februarie 2020 a încheiat cu 
societatea afiliată Solacium Pharma S.R.L., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu 
legislația din România, având sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr. 50, Clădire Administrație, 
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C15, Et. 3, Zona A, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23565/2007, cod unic de 
înregistrare 22938555 („Solacium”), două contracte de prestări servicii, respectiv: 

(a) un contract care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii 
de management al vânzărilor și de consultanță în afaceri către Solacium, în calitate de beneficiar, 
și 

(b) un alt contract care are ca obiect prestarea de către Solacium, în calitate de furnizor, de servicii 
de management al vânzărilor către Zentiva S.A., în calitate de beneficiar. 

Pentru ambele contracte menționate mai sus, plata se va realiza trimestrial, factura urmând a fi emisă de 

către furnizor până la finalul lunii următoare față de trimestrul în care s-au prestat serviciile. Termenul 
de plată este de șaizeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.  

Valoarea contractelor nu poate fi stabilită la momentul încheierii acestora. Societatea va declara periodic 
valoarea contractelor precizate anterior.  

Ambele contracte sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată. Contractele menționate mai sus își produc 
efectele retroactiv, de la data de 1 august 2019.  

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva S.A., la data de 11.02.2020 valoarea 
creanțelor reciproce totale ale părților contractante este următoarea:  

- Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Solacium Pharma S.R.L.: 45.436,58 RON; 

- Creanțe Solacium Pharma S.R.L. de încasat de la Zentiva S.A.: 0 RON. 

 

Simona Cocoș 

Director General 

 

 


