ANEXA 1
-contracte încheiate cu Zentiva Group a.s.-

Nr.
Crt.

Dată
contract

1.

22.09.2008

2.

01.01.2009

Obiect

Contract de prestări de
servicii prin care
Zentiva Group a.s.
prestează servicii către
Zentiva SA (servicii
privind: management,
HR,
asigurarea
calității și înregistrare
de
produse,
IT,
marketing,
vânzări,
producție, logistică,
achiziții,
licențiere,
financiare).
Contract de licență
prin care Zentiva
Group a.s. acordă
către Zentiva SA
dreptul de utilizare a
anumitor mărci.

Valoarea contractului în
perioada
11.12.2021 – 14.06.2022
Suma în moneda
Moneda
aleasă
RON

41.192.611,74

RON

1.635.401,26

Creanțe reciproce totale la data
de 14.06.2022
De încasat de
la afiliat

De plată către
afiliat

17.547.160

38.894.816,59
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Termen de plată
Modalitate de plată

Termenul de plată este
de treizeci (30) de zile
de la data primirii
facturii de către Zentiva
SA.

Termenul de plată este
de treizeci (30) de zile
de la data primirii
facturii de către Zentiva
SA.

Observații

Nr.
Crt.

Dată
contract

3.

07.03.2022

Valoarea contractului în
perioada
11.12.2021 – 14.06.2022
Suma în moneda
Moneda
aleasă

Obiect

Contract de prestări de
servicii prin care
Zentiva S.A. prestează
servicii către Zentiva
Group, a.s. (servicii
privind: soluții SAP,
achiziții, servicii de
business,
artwork,
financiare, regulatory,
de
planificare
a
aprovizionării, HR).

RON

Creanțe reciproce totale la data
de 14.06.2022
De încasat de
la afiliat

De plată către
afiliat

17.547.160

Termen de plată
Modalitate de plată

Termenul de plată este
de șaizeci (60) de zile
de la data emiterii
facturii
de
către
furnizor. Plata se va
realiza prin transfer
bancar în contul indicat
în scris de către
furnizor.

Simona Cocoș
Director General
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