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 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității
de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață

Data raportului:

19 iunie 2020

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 69.701.704

Numărul de acțiuni:

697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată
tranzacționează
financiare emise:

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

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract de tipul celor enumerate la art. 82
din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu
modificările ulterioare
Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 19 iunie 2020 a încheiat cu
societatea afiliată Zentiva Group, a.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația
din Republica Cehă, cu sediul social în Praga 10, Dolni Mecholupy, U Kabelovny nr. 529/16, cod poștal
102 00, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 072 54 792 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,
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Municipal din Praga, un contract de prestări servicii, care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A.,
în calitate de furnizor, de servicii de dezvoltare și implementare a unui sistem informatic către Zentiva
Group, a.s., în calitate de beneficiar.
Plata se va realiza lunar, factura urmând a fi emisă de către furnizor la începutul fiecărei luni pentru
serviciile prestate în luna precedentă. Termenul de plată este de șaizeci (60) de zile de la data primirii
de către beneficiar a facturii emise de furnizor.
Valoarea contractului nu poate fi stabilită la momentul încheierii lui. Societatea va declara periodic
valoarea contractului.
Contractul își produce efectele retroactiv, de la data de 1 septembrie 2019. Acesta a fost încheiat pe o
perioadă determinată, respectiv pentru perioada 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020.
Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva S.A., la data de 19.06.2020 valoarea
creanțelor reciproce totale ale părților contractante este următoarea:
-

Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Zentiva Group, a.s.: 355.994,51 RON;

-

Creanțe Zentiva Group, a.s. de încasat de la Zentiva S.A.: 79.137.281,58 RON.

Simona Cocoș
Director General
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