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:

4 iulie 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: Aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
și publicarea prospectului proporționat aferent emisiunii de acțiuni în cadrul majorării
capitalului social al Zentiva S.A. cu acordarea de drepturi de preferință
Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la aprobarea de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară a prospectului proporționat aferent emisiunii unui număr maxim de
300.000.000 acțiuni noi („Acțiunile Noi”) în cadrul majorării de capital social cu aport în numerar, prin
exercitarea drepturilor de preferință, prin decizia nr. 879 din data de 4 iulie 2019 („Prospectul
Proporționat”). Nivelul de informații prezentate în Prospectul Proporționat este proporțional cu acest
tip de emisiune.
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Elementele cheie ale emisiunii:


Numărul maxim de acțiuni oferite: 300.000.000 Acțiuni Noi;



Perioada de exercitare a dreptului de preferință („Perioada de Subscriere”): 5 iulie 2019 – 5 august
2019;



Numărul de drepturi de preferință necesare pentru subscrierea unei Acțiuni Noi: 1.3898 drepturi de
preferință;



Data de înregistrare: 16 mai 2019; emisiunea de Acțiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se
adresează exclusiv persoanelor înregistrate în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare;



Prețul de exercitare a drepturilor de preferință („Prețul de Subscriere”): 0,1 RON/Acțiune Nouă;



Acțiunile Noi care nu au fost subscrise în cadrul Perioadei de Subscriere vor fi anulate;



Tranzacționare: Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Prospectul Proporționat, împreună cu celelalte documente pe care Societatea are obligația de a le pune
la
dispoziția
investitorilor,
vor
fi
publicate
pe
website-ul
Societății
la
https://www.zentiva.ro/investors/zentiva-sa-sicomed
Prospectul Proporționat va fi, de asemenea, disponibil pe website-ul BRD - Groupe Societe Generale
S.A., la www.brd.ro și pe website-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro.
Viza de aprobare aplicată prospectului de ofertă nu constituie o garanție sau o altă formă de apreciere
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în tranzacțiile încheiate după acceptarea ofertei publice,
care fac obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai conformitatea prospectului
cu cerințele legii și ale normelor adoptate pentru aplicarea acesteia.
Simona Cocoș
Director General
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