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1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate
drepturi de vot
Zentiva S.A.
2. Motivele notificarii (va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare):
[X] O cedare a drepturilor de vot;
[] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare;
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot;
[] Altele (va rugam specificati);
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:
Numele/Denumirea:

Orasul si tara sediului social ( daca este cazul):

Zentiva N.V.

Amsterdam, Olanda

4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti
de punctul 3):
N/A
5. Data scaderii sub, a atingerii au depasirii pragului (procentului de vot):
30.09.2018
6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:
% din drepturile
de vot anexate
actiunilor
(totalul din 7.A)

%din drepturile
de vot prin
intermediul
instrumentelor
financiare
(totalul din 7.B.1
+ 7.B.2)

Totalul celor
doua exprimat
procentual %
(7.A+ 7.B)

Numarul total de
drepturi de vot

Situatia
rezultata,
la
data la care s-a
scazut sub prag

0%

0%

0%

0%

Pozitia la data
notificarii
anterioare (daca
este cazul)

93,2295 %

0%

93,2295 %

93,2295 %

7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut
sau s-a atins pragul:
A: Drepturile de vot anexate actiunilor
Clasa/tipul de actiuni

SUBTOTALA

Numarul drepturilor de vot

% din drepturile de vot

Direct
Art.69
alin.(1) – (3) din
Legea
nr.
24/2017

Indirect Art.
70 din Legea
nr. 24/2017

Direct
Art.69
alin.(1) – (3) din
Legea
nr.
24/2017

Indirect Art. 70
din Legea nr.
24/2017

Nu este cazul

0

Nu este cazul

0%

Nu este cazul

0

Nu este cazul

0%

B1: Instrumentele financiare in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr.24/2017

Tipul de
instrument
financiar

Data expirarii
(data scadenta)

Perioada de
conversie
/exercitare

Numarul
drepturilor de
vot care pot fi
achizitionate
daca intrumentul
este exercitat /
convertit

% din drepturile
de vot

Nu este cazul
B2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art.73 alin. (1)lit. b)
Legea nr.24/2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirarii
(data
scadentei)

Perioada de
conversie /
exercitare

Decontare
fizica sau in
numerar

Numarul
drepturilor de
vot

% din
drepturile de
vot

Nu este cazul
8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare (va rugam sa
marcati/bifati casuta coorespunzatoare)
[X] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nicio persoana
fizica sau entitate legala si nu controleaza nicio entitate (entitati) care are (au) in mod
direct sau indirect o expunere in emitentul actiunilor suport.
[] Lantul complet al persoanelor controlate prin i ntermediul carora se detin efectiv
drepturi de vot si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea
legala de ultim nivel care le controleaza:
9. Informatii suplimentare:
Zentiva N.V. a vandut toata participatia detinuta in Zentiva Group. a.s. (100% din capital) catre AI
Sirona Bidco s.r.o.
Zentiva Group. a.s. detinea direct 93,2295 % din capitalul social si drepturile de vot in Zentiva S.A.

Intocmit la Bucuresti, pe 03.10.2018
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