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Evenimentul important de raportat: 
 
         S.C. Zentiva SA informeaza ca, astazi 22.09.2008, a fost publicat la Bursa din Londra si cea din 
Praga anuntul referitor la oferta publica intentionata imbunatatita facuta de Sanofi Aventis pentru actiunile 
Zentiva NV, avand urmatorul continut:  
 
„ Acest anunţ nu constituie o ofertă publică referitoare la acţiuni ordinare şi/sau acţiuni globale 
depozitare din capitalul Zentiva N.V. şi nu va fi extinsă la Statele Unite, Canada şi Japonia sau alte 
jurisdicţii în care o astfel de extindere ar constitui o încălcare a legilor în vigoare în jurisdicţiile în cauză  
 
Sanofi-Aventis îşi anunţă intenţia de a ridica oferta pentru Zentiva la CZK 1.150 pe acţiune în numerar  
 
Consiliul de Administraţie al Zentiva recomandă oferta îmbunătăţita intentionata. 
 
Preţul majorat al ofertei reprezintă o primă de 25,5% faţă de preţul de închidere pe acţiune al Zentiva 
din 30 aprilie 2008 şi ridică valoarea Zentiva la aproximativ € 1,8 miliarde 
 
Praga, Londra, 22 septembrie 2008 – Sanofi-Aventis şi Zentiva N.V. (“Zentiva”) au anunţat astăzi un 
acord privind recomandarea unanimă de către Zentiva pentru o ofertă publică intenţionată îmbunătăţită 
în numerar de CZK 1.150 pe acţiune (“Oferta Îmbunătăţită”) de către subsidiara Sanofi-Aventis Europa 
deţinută în totalitate de Sanofi-Aventis pentru a achiziţiona toate acţiunile ordinare emise (inclusiv 
acţiunile deţinute sub formă de GDS – acţiuni globale depozitare) din capitalul social al Zentiva. 
Acordul care a condus la Oferta Îmbunătăţită a fost aprobat în unanimitate de către Consiliul de 
Administraţie al Zentiva, iar Consiliul recomandă ca acţionarii Zentiva să îşi liciteze acţiunile către 
Sanofi-Aventis Europa. Ambele decizii, de a aproba acordul şi de a recomanda Oferta Îmbunătăţită, au 
fost luate fără participarea celor doi Administratori din partea Sanofi-Aventis Europa. O opinie obiectivă 



 

a fost oferită de Merrill Lynch International (“Merrill Lynch”), care a acţionat ca şi consultant financiar 
pentru Zentiva. 
 
Comentând cu privire la Oferta Îmbunătăţită în numele Consiliului de Administraţie, Dl. Jiri Michal, 
Preşedinte şi CEO al Zentiva a afirmat următoarele: 
“Ne bucurăm că am putut să ajungem la un acord cu Sanofi-Aventis Europa în ceea ce priveşte 
recomandarea ofertei pentru Zentiva. Considerăm că Oferta Îmbunătăţită reprezintă o valoare atractivă 
pentru acţionarii Zentiva, în special în lumina turbulenţelor actuale de pe piaţă. Suntem de asemenea 
convinşi că tranzacţia propusă protejează interesele celorlalţi potentiali actionari ai noştri, clienţi, 
furnizori şi angajaţi şi asigură faptul că Zentiva va avea un viitor solid cu acces la resursele Grupului 
Sanofi-Aventis. Personal, mă bucur că odată cu acest acord putem să uităm de perioada recentă de 
incertitudine şi să ne îndreptăm atenţia spre a ne întări în continuare Compania.” 
 
În sprijinul Ofertei Îmbunătăţite, Sanofi-Aventis Europa a primit angajamentul irevocabil şi necondiţionat 
al Dl. Jiri Michal de a-şi licita acţiunile Zentiva, ce reprezintă aproximativ 3,4 procente din capitalul 
social al Zentiva şi drepturi de vot aferente nediluate, în cadrul Ofertei Îmbunătăţite. Alţi membri din 
cadrul conducerii Zentiva s-au angajat să îşi liciteze acţiunile  Zentiva care reprezintă în totalitate un 
plus de aproximativ 2,3 procente din capitalul social al Zentiva şi drepturi de vot nediluate.  
Acordul dintre Zentiva şi Sanofi-Aventis Europa privind implementarea Ofertei Îmbunătăţite include de 
asemenea, printre altele, o clauză de non-solicitare, drepturi corespunzătoare, prevederi privind 
terminarea acordului în anumite circumstanţe şi o taxă de retragere de € 25 de milioane în eventualitatea 
în care Zentiva îşi retrage recomandarea pentru Oferta Îmbunătăţită. 
 
Aspecte majore privind Oferta Îmbunătăţită 
Sanofi-Aventis Europa va oferi CZK 1.150 în numerar pentru fiecare acţiune Zentiva. Această Ofertă  
Îmbunătăţită este de asemenea preconizată a se extinde la acţiunile deţinute sub formă de Acţiuni 
Depozitare Globale (GDS) mutatis mutandis. 
Preţul ofertei de CZK 1.150 pe acţiune va reprezenta o primă de 25,5% peste preţul de închidere al 
Zentiva de CZK 916,60 din 30 aprilie 2008, ultima zi de vânzare înainte de anunţul privind intenţia de a 
înainta o ofertă pentru Zentiva şi o îmbunătăţire de 9,5% peste preţul iniţial oferit de Sanofi-Aventis 
Europa. 
Toate celelalte termene şi condiţii ale Ofertei Îmbunătăţite a Sanofi-Aventis Europa vor rămâne 
neschimbate şi, în special, Oferta Îmbunătăţită va fi supusă obţinerii de aprobări necesare din partea 
autorităţilor din domeniul concurenţei şi aceloraşi condiţii minime de licitaţie a  10.339.203 de acţiuni 
(inclusiv acţiunile deţinute sub formă de GDS) astfel încât la închiderea Ofertei Îmbunătăţite, Sanofi-
Aventis Europa va deţine direct sau indirect peste 50,0% din capitalul social integral al Zentiva şi 
drepturile de vot calculate prin alăturarea (i) acţiunilor Zentiva deţinute deja direct sau indirect de către 
Sanofi-Aventis Europa înainte de Oferta Îmbunătăţită şi (ii) acţiunile Zentiva (inclusiv acţiunile deţinute 
sub formă de GDS) ce vor fi licitate în cadrul Ofertei Îmbunătăţite şi nu vor fi retrase în mod valabil la 
data anunţului. Sanofi-Aventis Europa deţine în prezent 9,5 milioane de acţiuni, reprezentând aproximativ 
24,88% din capitalul social al Zentiva şi drepturile de vot nediluate. Data de expirare a Ofertei 
Îmbunătăţite va rămâne 28 noiembrie 2008, cu excepţia cazului în care va fi extinsă.   
 
Implementarea Ofertei Îmbunătăţite 
Pentru a propune preţul pentru Oferta Îmbunătăţită către acţionarii Zentiva, Sanofi-Aventis Europa va 
depune o modificare la oferta originală la Banca Naţională din Cehia sub formă de propunere. În cazul în 
care Banca Naţională din Cehia nu va interzice publicarea modificării în cinci zile lucrătoare, Sanofi-
Aventis Europa va publica modificarea în jurnalul naţional Hospodarske noviny cât mai curând posibil. 
Oferta Îmbunătăţită va intra în vigoare doar după publicarea acestui anunţ . 



 

 
Mai multe detalii despre Oferta Îmbunătăţită 
Ca parte din strategia de obţinere a unei creşteri viitoare şi întâmpinarea nevoilor de sănătate ale mai 
multor pacienţi, Sanofi-Aventis s-a angajat în extinderea prezenţei sale pe pieţele emergente caracterizate 
de creştere ridicată, venit disponibil mic şi mediu şi produse farmaceutice la preţuri accesibile. Sanofi-
Aventis consideră că operaţiunile Zentiva prezintă o potrivire convingătoare cu această strategie şi oferă 
posibilitatea unică pentru Sanofi-Aventis să îşi accelereze strategia pe aceste pieţe pe care le deserveşte 
Zentiva. Se intenţionează ca Zentiva să devină o platformă pentru creşterea viitoare a Sanofi-Aventis pe 
pieţele din Europa Centrală şi de Est (CEE), concentrându-se pe furnizarea de produse farmaceutice 
disponibile pacienţilor în această regiune.  
Ca parte din Oferta Îmbunătăţită, Sanofi-Aventis Europa şi-a asumat anumite angajamente faţă de 
Zentiva în ceea ce priveşte tratamentul angajaţilor Zentiva. 
Părţile doresc ca Dl. Jiri Michal să continue să deţină funcţia de CEO şi director executiv al Zentiva după 
finalizarea Ofertei Îmbunătăţite.  
Sanofi-Aventis Europa şi Zentiva au căzut de acord pentru viitorul apropiat ca Zentiva să îşi desfăşoare 
activitatea sub numele de marcă ale Zentiva, fie individual sau în asociaţie cu numele de marcă ale 
Sanofi-Aventis, şi ca sediul din Praga să rămână în continuare centrul de expertiză pentru activităţile de 
dezvoltare, producţie, lanţ de aprovizionare şi comercializare ale Zentiva în ceea ce priveşte 
medicamentele disponibile în regiunile CEE. 
Dacă Oferta Îmbunătăţită este declarată necondiţionată, se intenţionează ca listarea Zentiva pe bursele 
de valori din Londra şi Praga să se încheie cât mai curând posibil, în măsura în care acest lucru este 
permis din punct de vedere legal. În plus, în cazul în care pragul necesar va fi atins, Sanofi-Aventis 
Europa preconizează iniţierea procedurii statuare de excludere a acţionarilor minoritari prevăzută în 
Codul Civil din Olanda pentru a obţine toate acţiunile deţinute de acţionarii minoritari sau să întreprindă 
altfel de acţiuni posibile în baza legilor aplicabile pentru a obţine  100% din acţiunile Zentiva, inclusiv 
realizarea unei fuziuni legale. 
Detalii complete privind termenii şi condiţiile Ofertei Îmbunătăţite sunt incluse în Memorandumul de 
Ofertă, pe care Sanofi-Aventis Europa intenţionează să îl revizuiască prin anunţul descris mai sus. Atât 
Memorandumul de Ofertă cât şi anunţul, odată ce va fi publicat, pot fi de asemenea găsite la pagina 
dedicată de pe website-ul www.Sanofi-Aventis.com. Acest anunţ conţine informaţii selectate, condensate 
privind Oferta Îmbunătăţită şi nu înlocuieşte Memorandumul de Ofertă.   
Merrill Lynch a acţionat ca şi consultant financiar pentru Zentiva. Consiliul de Administraţie a primit 
consultanţă financiară şi din partea Rothschild, şi consultanţă legală din partea Clifford Chance şi White 
& Case. 
Despre Sanofi-Aventis 
Sanofi-Aventis, companie farmaceutică de top, dezvoltă şi distribuie soluţii terapeutice pentru a 
îmbunătăţi viaţa tuturor. Sanofi-Aventis este cotată la Bursele de Valori din Paris (EURONEXT : SAN) şi 
New York (NYSE : SNY)”.  
 
Facem precizarea ca prezentul anunt reprezinta o traducere in limba romana a anuntului  postat in limba 
engleza pe site-ul www.zentiva.cz, capitolul “Investors” 
 
 
 
 
SC ZENTIVA SA 
         
Dragos Damian 
Director General 

http://www.sanofi-aventis.com/
http://www.zentiva.cz/
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