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 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață și cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață, precum şi prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi
Instrumente Financiare

Data raportului:

8 august 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 J40/363/1991
Registrului Comerțului de pe lângă
336206
Tribunalul București și codul unic de
înregistrare:
Capital Social:

RON 41.696.115

Numărul de acțiuni:

416.961.150 acțiuni

Piața Reglementată
tranzacționează
financiare emise:

pe care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
instrumentele Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Adoptarea în data de 8 august 2019 de către Consiliul de
Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”) a hotărârilor privind rezultatele
subscrierii de acțiuni în cadrul majorării capitalului social al Societății cu acordarea de drepturi
de preferință
Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la adoptarea de către Consiliul de
Administrație în data de 8 august 2019, a hotărârilor prin care a luat la cunoștință și a aprobat rezultatele
subscrierii de acțiuni în cadrul majorării capitalului social al Societății cu acordarea de drepturi de
preferință, după cum urmează:
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1.

A fost constatată încheierea, la data de 5 august 2019, ora 12:00, a perioadei de subscriere a
acțiunilor în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de
majorare a capitalului social al Societății.

2.

Au fost constatate și validate, pe baza formularelor de subscriere a acțiunilor și, respectiv, a
subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central, în temeiul drepturilor de preferință,
următoarele rezultate privind subscrierile:
a)

b)

din totalul de 300.000.000 acțiuni noi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de
preferință, a fost subscris un număr total de 280.055.890 acțiuni ordinare,
dematerializate și nominative, cu valoarea nominală de 0,1 RON, la un preț de subscriere
egal cu 0,1 RON per acțiune;
totalul acțiunilor subscrise reprezintă 93,35% din totalul acțiunilor oferite spre vânzare și
reprezintă contravaloarea a 28.005.589 RON.

3.

A fost constatat și aprobat ca urmare a subscrierilor efectuate de deținătorii de drepturi de
preferință, faptul că din numărul total de 300.000.000 acțiuni noi oferite spre subscriere pentru
majorarea de capital social al Societății, au rămas nesubscrise un număr de 19.944.110 acțiuni,
care vor fi anulate în conformitate cu dispozițiile hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății din data de 30 aprilie 2019.

4.

A fost aprobată modificarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta majorarea
capitalului social al Societății şi noua structură a deținerilor de capital social al Societății, după
cum urmează:
Articolul 6 din actul constitutiv al Societății se modifică după cum urmează:
„6.1. Capitalul social subscris al societății ZENTIVA S.A. are o valoare de 69.701.704 RON,
fiind constituit din aporturi în numerar şi în natură.
6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 697.017.040 acțiuni nominative la valoarea
de 0,1 RON fiecare.
6.3. Noua structură a capitalului social al Societății, subscris şi vărsat integral, este
următoarea:
acționarul Zentiva Group a.s. cu sediul în Republica Cehă, Praga, 10, Dolní
Měcholupy, U Kabelovny 130, cod postal 10237, detine un număr de 668.778.101 acțiuni, in
valoare de 66.877.810,1 RON, reprezentând 95,9486% din capitalul social al Societății;
alte persoane fizice și juridice, care dețin un număr de 28.238.939 acțiuni, în valoare
de 2.823.893,9 RON, reprezentând 4,0514% din capitalul social al Societății.”

Noile acțiuni emise în condițiile menționate mai sus și, implicit, valoarea noului capital social al
Societății în urma majorării urmează să fie înregistrate atât la Registrul Comerțului, cât și la Autoritatea
de Supraveghere Financiară din România și la Depozitarul Central. Ulterior acestor înregistrări, acțiunile
noi emise în cadrul majorării capitalului social vor fi tranzacționate pe Piața Reglementată la Vedere a
Bursei de Valori București.

Simona Cocoș
Director General
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