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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. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autorității de Supraveghere 
Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi 

a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi 
Instrumente Financiare 

 

Data raportului: 11 aprilie 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: Completare a convocatorului adunării generale a 
acționarilor Zentiva S.A. din data de 30 aprilie/2 mai 2019 
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Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că în data de 11 aprilie 
2019, a primit de la Zentiva Group a.s., în calitate de acționar care deține o proporție de 93,28% 
din capitalul social al Societății, o cerere de completare a ordinii de zi a adunării generale 
ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 30 aprilie/2 mai 2019, începând cu ora 
10:00 a.m. la sediul Societății („AGOA”), în conformitate cu dispoziţiile art. 117¹ alin. (1) din 
Legea nr. 31/1990 a societăţilor republicată, cu completările şi modificările ulterioare și ale art. 
92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenți de instrumente financiare și operațiuni de 
piață. 

Zentiva Group a.s. a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA, astfel cum a fost inclusă în 
convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1417 din 29 martie 2019, cu un nou 
punct 3.a., după cum urmează: „Aprobarea transferării întregului profit net al Societății pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile 
aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția 
Societății până la o decizie ulterioară. Votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a 
AGOA va fi alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum a 
fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1417 din data de 29 martie 2019.”. 

Din motive care țin de asigurarea dreptului tuturor acționarilor îndreptățiți de a-și exercita dreptul 
de solicitare a completării ordinii de zi a AGOA, convocatorul completat al AGOA va fi aprobat 
de Consiliul de Administrație al Societății și se va publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a începând cu data de 15 aprilie 2019, dar înainte de data de referință de 18 aprilie 
2019. De asemenea, toate materialele informative actualizate privind elementele incluse pe 
ordinea de zi completată a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 15 aprilie 2019 la sediul 
Societății, de la ora 09:00 la 18:00 (ora României), precum și pe site-ul Societății la 
https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders. Acționarii Societății pot primi, 
la cerere, copii ale documentelor aferente punctelor de pe ordinea de zi completată a AGOA. 

 

Simona Cocos 

Director General 

 


