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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. 72 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum şi prevederile art. 105 din Codul 
Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Data raportului: 5 octombrie 2018 

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

Sediul social: Bd. Therodor 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:   

(A) Raportare dețineri sub pragul de 5% din totalul drepturilor de vot deținute de Zentiva 
N.V. în ZENTIVA S.A. 

(B) Raportare dețineri peste pragul de 90% din totalul drepturilor de vot deținute de AI 
Sirona BidCo s.r.o.  în ZENTIVA S.A. 

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că, drept urmare a 
finalizării transferului de acțiuni între Zentiva N.V. (100% deținută și controlată de Sanofi Aventis 
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Europe), în calitate de vânzător și AI Sirona BidCo s.r.o. (100% deținută și controlată de AI Sirona 
(Luxembourg) Acquisition S. à r.l., o societate care este la rândul său deținută în întregime de către AI 
Sirona (Luxembourg) Subco S. à r.l. și în cele din urmă controlată de Advent Funds GPE VIII, un fond 
administrat de către Advent International Corporation, în calitate de cumpărător, a fost transferat 
controlul asupra Zentiva Group a.s., acționarul majoritar al Societății (care deține 388.730.877 acțiuni, 
reprezentând 93,2295% din capitalul social al Societății și drepturile de vot în adunarea generală a 
acționarilor). În consecință, a avut loc și o schimbare indirectă a controlului asupra Societății.  

Ca urmare a raportărilor transmise, la data de 30 septembrie 2018, deținerile indirecte ale Zentiva N.V. 
în Societate s-au redus de la 388.730.877 acțiuni, reprezentând 93,2295% din capitalul social al 
Societății și drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor la zero (0) acțiuni și drepturi de vot în 
adunarea generală a acționarilor. Deținerile indirecte ale AI Sirona BidCo s.r.o. în Societate au crescut 
de la zero (0) acțiuni și drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor la 388.730.877 acțiuni, 
reprezentând 93,2295% din capitalul social al Societății și drepturile de vot în adunarea generală a 
acționarilor. 

Raportările privind deținerile, primite de la Zentiva N.V. și de la AI Sirona BidCo s.r.o. sunt atașate 
drept Anexă la prezentul raport curent. 

 

Simona Cocos 

Director General 

 

 

 


