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. î) Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:

11 decembrie 2018

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 41.696.115

Numărul de acțiuni:

416.961.150 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 la data de 11 decembrie 2018 a încetat contractul de
licenta si furnizare produse farmaceutice încheiat cu Sanofi Winthrop Industrie, contract care a generat
mai mult de 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situații financiare anuale (i.e., de la data de
31 decembrie 2017).
Societatea dorește să atragă atenția acționarilor și investitorilor asupra faptului că încetarea contractului
sus-menționat este o consecință a schimbării de control în acționariatul Societății ce a avut loc la data
de 30 septembrie 2018, Societatea și Sanofi Winthrop Industrie încetând de la acea dată să fie entități
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afiliate, fapt ce a fost adus la cunoștința investitorilor prin intermediul raportului curent publicat la data
de 1 octombrie 2018 și cel publicat la data de 5 octombrie 2018.
Ca urmare a celor de mai sus, Societatea nu anticipează că evenimentul raportat va afecta activitatea
acesteia, întrucât aceasta a stabilit între timp relații comerciale cu alte entități, care acoperă obiectul
contractului sus-menționat.

Simona Cocos
Director General
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