
 

 

 

 

Zentiva SA -  Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti -  Romania 

tel. (+40) 21.304.71.29 -  fax (+40) 21.345.40.04, 

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas – 

sucursala Bucuresti 

 

 

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. 82 si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) si  art. 234 alin. 

(1) lit. i) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

Data raportului: 27 martie 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 

E-mail/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: Încheierea a doua contracte de tipul celor enumerate la art. 
82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu 
modificările ulterioare, dintre care un contract are valoare semnificativa 

 

1. Contract de licență și furnizare produse 

 

In conformitate cu prevederile art. 82 si art  122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) si  art. 
234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

Zentiva SA dorește să informeze acționarii și investitorii ca in data de 27 martie 2019 a incheiat cu 
societarea afiliata Zentiva k.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din 
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Republica Cehă, avand sediul in Praga, Dolni Mecholupy, U kabelovny Str. Nr. 130, cod postal: 102 37,  
Republica Ceha, un contract de licență și furnizare produse.  

Valoarea contractului nu poate fi stabilita la momentul incheierii lui. Cu toate acestea, Societatea 
estimeaza ca valoarea totala a contractului va depasi 10% din cifra de afaceri realizată în anul 2018. 
Societatea va declara periodic valoarea contractului. 

Obiectul contractului consta in acordarea de către Societate, în calitate de licențiator, a unei licențe 
neexclusive și netransferabile, aplicabilă global, în legătură cu anumite drepturi de proprietate 
intelectuală a Societății, precum și furnizarea de către Societate a unor produse farmaceutice. 

Contractul este incheiat pe o perioada nedeterminata. Contractul urmează să își producă efectele 
retroactiv, de la data de 1 septembrie 2018. 

Termene de plata: 

- Pentru licenta acordata: șaizeci (60) de zile de la transmiterea de către Societate către Zentiva, 
k.s. a facturii, după finalul fiecărui an calendaristic. Suma va fi arătată în factură și plătibilă în 
RON, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data emiterii facturii. Plata se va 
efectua prin sistemul de plată intragrup sau prin transfer bancar direct. 

- Pentru furnizarea de produse: șaizeci (60) de zile de la transmiterea de către Societate către 

Zentiva, k.s. a facturii. Plata se face in RON, la cursul de schimb al Băncii Naționale a 
României la data emiterii facturii. Plata se va efectua prin sistemul de plată intragrup sau prin 
transfer bancar direct. 

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 27.03.2019 valoarea creantelor 
reciproce ale partilor contractante este urmatoarea: 

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva k.s.:  75.438.428,04 RON;  

- Creante Zentiva k.s. de incasat de la Zentiva SA:    16.162.070,49 RON 

 

2. Contract de de control al calității și eliberare loturi de produse  

In conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autoritatii 
de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

Zentiva SA dorește să informeze acționarii și investitorii ca in data de 27 martie 2019 a incheiat cu 
societarea afiliata Zentiva k.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din 
Republica Cehă, avand sediul in Praga, Dolni Mecholupy, U kabelovny Str. Nr. 130, cod postal: 102 37,  
Republica Ceha, un contract de control al calității și eliberare loturi de produse pe piata Uniunii 
Europene.  

Valoarea contractului nu poate fi stabilita la momentul incheierii lui. Societatea va declara periodic 
valoarea contractului. 

Obiectul contractului consta prestarea de servicii de import, testare și eliberare lot produse pe piețele din 
UE, furnizate de Societate, în calitate de furnizor, cu privire la anumite produse farmaceutice, distribuite 
de Zentiva, k.s., în calitate de beneficiar. 

Contractul este incheiat pe o perioada nedeterminata. Contractul menționat mai sus urmează să își 
producă efectele retroactiv, de la data de 1 septembrie 2018. 

Termene de plata: Șaizeci (60) de zile de la data facturii emisa de către Societate către Zentiva, k.s., 
după finalul fiecărei luni pentru serviciile furnizate în perioada respectiva (cu o întârziere de emitere a 
facturii de maximum două luni). 

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 27.03.2019 valoarea creantelor 
reciproce ale partilor contractante este urmatoarea: 
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- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva k.s.:  75.438.428,04 RON;  

- Creante Zentiva k.s. de incasat de la Zentiva SA:    16.162.070,49 RON 

 

 

 

Simona Cocos 

Director General 
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