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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. 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: 11 ianuarie 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 
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:   

Societatea informează acționarii și investitorii că în data de 10 ianuarie 2019 a fost citată de Tribunalul 
București, Secția a V-a civilă, Camera 101, în calitate de pârât, în proces cu ELI LILLY and 
COMPANY, o societate cu sediul în Indianopolis, Indiana 46285, SUA, în calitate de reclamantă 
(„Reclamanta”).  

Cauza face obiectul dosarului nr. 45087/3/2018 în materia proprietății intelectuale și se află în faza 
procesuală a fondului, în cadrul procedurii simplificate a ordonanței președințiale. 
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În cadrul dosarului sus-menționat, Reclamanta susține încălcarea de către Societate a drepturilor ce 
rezultă din brevetul național de invenție cu nr. RO 118374 B1, extins prin certificatul suplimentar de 
protecție nr. c2007059, care, potrivit susținerilor Reclamantei, i-ar conferi un drept exclusiv de a folosi 
substanța chimică atomoxetinum în produse farmaceutice destinate tratamentului tulburării cu deficit de 
atenție și hiperactivitate până la data de 27 mai 2019. Astfel, Reclamanta solicită instanței să oblige 
Societatea (i) să înceteze orice act de folosire, producție, vânzare, oferire spre vânzare și/sau importul, 
exportul, distribuția, posesia în aceste scopuri, a produselor ATOMOXETINA ZENTIVA 10 mg, 
ATOMOXETINA ZENTIVA 18 mg, ATOMOXETINA ZENTIVA 25 mg, ATOMOXETINA 
ZENTIVA 40 mg, ATOMOXETINA ZENTIVA 60 mg, ATOMOXETINA ZENTIVA 80 mg, 
ATOMOXETINA ZENTIVA 100 mg și orice alt medicament conținând atomoxetinum 
(„Produsele”)pe teritoriul României, (ii) să retragă prețul de comercializare al Produselor, aprobat prin 
Ordinul nr. 1544 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății 
nr. 1468/2018, (iii) să retragă de pe piață Produsele, (iv) să se abțină de la orice activități comerciale 
privind Produsele și (v) 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 

 

 

 


