Către:

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Departamentul Emitenţi
Bursa de Valori Bucureşti
Departamentul Tranzacţionare şi Monitorizarea Pieţei

Ref: vanzare terenuri / articol de presă Ziarul Financiar 21 februarie 2006
Data: 21 februarie 2006
S.C. Zentiva SA doreşte să facă anumite precizări faţă de informaţiile apărute astăzi, 21 februarie 2006, în
Ziarul Financiar sub titlul “Zentiva a vândut un teren al Sicomed cu 20 mil. €”, semnat de Ionuţ Bonoiu şi
Alexandru Cerchez.
Societatea noastră ar dori să precizeze faptul că, aşa cum s-a comunicat pieţei în data de 13 ianuarie 2006,
prin raportul curent transmis CNVM şi BVB şi publicat în ziarul Romania Libera din data de 14.01.2006,
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor S.C. Zentiva S.A. (fostă Sicomed S.A.) a aprobat, în
principiu, în termenii celei mai bune oferte primite de societate in cadrul selectiei de oferte incheiată la
data de 2 decembrie 2005, vânzarea terenurilor şi a cladirilor aferente ale societăţii in suprafata de
309.285,46 mp situate in Bdul Theodor Pallady nr. 50, Pericle Papahagi nr. 20 si Nicolae Tecu nr. 50,
care nu sunt aferente desfasurarii activitatii societăţii.
Contractul de vânzare – cumpărare pentru vânzarea acestor proprietăţi nu a fost încă încheiat, iar S.C.
Zentiva S.A. urmează a informa piaţa şi a publica un raport curent aferent, imediat după semnarea acestui
contract, conform dispoziţiilor legale aplicabile.
Totodată, vă informăm că S.C. Zentiva S.A. intenţionează publicarea în presă a următoarei declaraţii:
“Ca reactie la articolul aparut pe prima pagina in Ziarul Financiar din data de 21 februarie 2006 cu
titlul „Zentiva a vandut un teren al Sicomed cu 20 mil. Euro“ dorim sa facem urmatoarele precizari:
Tranzactia de vanzare a terenurilor specificate in raportul Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), din
13.01.2006, NU a fost definitivata. Astfel, titlul materialului de presa aduce grave prejudicii atat
companiei Zentiva SA (anterior denumita Sicomed SA), cat si partenerilor si actionarilor nostri. Avand in
vedere ca AGA a aprobat de principiu termenii celei mai bune oferte primite de Zentiva SA, valoarea
tranzactiei, asa cum apare in titlul materialului de presa, reprezinta o speculatie a jurnalistului si nu se
bazeaza pe informatii corecte si actuale.

Tinand cont de faptul ca materialul de presa face referire la doua suprafete de teren, dorim sa
mentionam ca singurul teren aflat in proces de vanzare are suprafata de 309.285,46 mp, asa cum a fost
aprobat in cadrul AGA si nu este vorba de doua terenuri diferite.
S.C. Zentiva S.A. urmează a informa piaţa şi a publica un raport curent aferent, imediat după semnarea
acestui contract, conform dispoziţiilor legale aplicabile.”

Presedintele Consiliului de Administratie,
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