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Sediul social:                                    -  Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti 

Numarul de Tel. / Fax:                      -  345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04 

Cod unic de inregistrare:                 - 336206                                  

Numarul De ordine in Registrului Comertului:    - J40/363/1991 

Capital social subscris si varsat                           - 41.696.115 RON             
Piata reglementata pe care se   
tranzactioneaza valorile mobiliare emise            - Bursa de Valori Bucuresti 
 
Evenimentele importante de raportat :  
 
I. S.C. Zentiva SA („Societatea ”) informează că in data de 10.09.2009, ora 1000  a avut loc  
Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor S.C. ZENTIVA S.A. – prima convocare, 
avand data de referinta 23.08.2009, cu un cvorum de 75,122 % din totalul capitalului social, 
din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din 
capitalul social si alti actionari in numar de 2 reprezentand 0,2133 % din capitalul social al 
SocietăŃii, 
 
Adunarea a hotărât  cu votul unanimitatii celor prezenti următoarele: 
 

1. Completarea art. 5.3. din Actul Constitutiv al Soci etatii prin ad ăugarea la obiectul 
secundar de activitate a urm ătoarelor activit ăŃi: 

5224 - Manipulări                                                          
5229 - Alte activităŃi anexe transporturilor 
6190 - Alte activităŃi de telecomunicaŃii                                  
6920 - ActivităŃi de contabilitate (numai contabilitate primara) şi audit financiar;  
            consultanŃă în domeniul fiscal                                                         
7711- ActivităŃi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare                                                     
7733 - ActivităŃi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv  
            calculatoare)- numai inchiriere ;    
7820 - ActivităŃi de contractare, pe baze temporare, a personalului        
7830 - Servicii de furnizare şi management a forŃei de muncă               
8110  - Activitati de servicii support combinate  
8211 - ActivităŃi combinate de secretariat                                 
8219 -  ActivităŃi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităŃi specializate  
           de secretariat                              



 

8220 - ActivităŃi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 
8230 - ActivităŃi de organizare a expoziŃiilor, târgurilor şi congreselor 
8299 - Alte activităŃi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
9101 - ActivităŃi ale bibliotecilor şi arhivelor                           
 
2. Imputernicirea Dlui Cristinel Tudose s ă actioneze si sa indeplineasca/semneze in 
numele Societatii toate formalitatile/documentele n ecesare in vederea aducerii la 
indeplinire/inregistrarii prezentei hotarari, modif icarea actului constitutiv/semnarea 
Actului Constitutiv in forma actualizata ; 
 
3. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 10 zi le lucr ătoare dup ă data tinerii 
adunarii) ca dat ă de identificare a ac Ńionarilor asupra c ărora se r ăsfrâng efectele 
hot ărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin . 1 din legea 297/2004 privind 
pia Ńa de capital.   
 
 
II. S.C. Zentiva SA („Societatea ”) informează că in data de 10.09.2009, ora 1030  a avut loc  
Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor S.C. ZENTIVA S.A. – prima convocare, avand 
data de referinta 23.08.2009, cu un cvorum de 75,122 % din totalul capitalului social, din 
care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din 
capitalul social si alti actionari in numar de 2 reprezentand 0,2133 % din capitalul social al 
SocietăŃii, 
 
Adunarea a hotărât  cu votul unanimitatii celor prezenti următoarele: 
 
1. Numirea domnului Dan Ivan în func Ńia de membru al Consiliului de Administra Ńie al 
SC ZENTIVA SA, în conformitate cu materialele infor mative puse la dispozi Ńia 
acŃionarilor. Mandatul sau va fi cu titlu gratuit iar durata sa va fi egal ă cu perioada de 
timp r ămasă până la expirarea mandatului vacant. 
 
2.  Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 1 0 zile lucr ătoare dup ă data tinerii 
adunării) ca dat ă de identificare a ac Ńionarilor asupra c ărora se r ăsfrâng efectele 
hot ărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin . 1 din legea 297/2004 privind 
pia Ńa de capital. 
 
 
SC ZENTIVA SA         
 
Dan Ivan 
Presedinte al Consiliului de Administratie 
 
 
 
 
Lars Ramneborn 
Director General 
 


