Drepturile actionarilor Zentiva SA (denumita in continuare “Societatea”)

AcŃionarii au dreptul de a fi informaŃi cu privire la deciziile referitoare la schimbările
corporative semnificative aparute in cadrul Societatii precum si cu privire la evenimentele
semnificative
apartute
in
cadrul
Societatii.
De asemenea, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii precum si a
legislatiei relevante, acŃionarii au dreptul de a alege şi de a revoca membrii Consiliului de
Administartie. În plus, acŃionarii au dreptul de a participa efectiv şi de a vota în cadrul
Adunărilor Generale ale AcŃionarilor şi de a fi informaŃi cu privire la regulile, inclusiv
procedurile de vot, care guvernează Adunările Generale ale AcŃionarilor.
O actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala precum si la dividende, neexistand
actiuni preferentiale.
Drepturile acŃionarilor minoritari ai Societatii sunt protejate în conformitate cu normele legale
aplicabile în domeniu.

Regulile si procedurile de participare la Adunarea Generala ale Actionarilor
(denumita in continuare “Adunarea Generala”)
AcŃionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala personal
sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe
baza de procura speciala.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al
doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la
acŃionar. După completare şi semnare exemplarul din procura specială destinat Societatii,
insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului
reprezentat, va fi depus in original la sediul SocietăŃii cel tarziu 48 de ore înainte de Adunarea
Generala sub sancŃiunea pierderii exerciŃiului dreptului de vot în acea Adunarea Generala.
Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa de e-mail indicata
in convocatorul aferent Adunarii Generale, insotita de o copie a actului de identitate sau a
certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia ca originalul sa fie
transmis Societatii cel tarziu 48 de ore înainte de Adunare.
Procurile vor fi reŃinute de Societate, făcându-se menŃiune despre aceasta în procesul-verbal.
Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in
cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane
juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice
care ii reprezinta precum si actul de identitate al reprezentantului.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota
prin corespondenta inainte de data Adunarii Generale, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un
notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al
actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia cel tarziu 48 de ore înainte
de Adunare sub sanctiunea neluarii in considerare a votului.
Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare,
precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării Generale se
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pot obŃine atat de la sediul Societãtii cat si de pe pagina de internet a Societatii, pe toata
perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale.
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
aprobare de Adunarea Generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii in termen de
cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului aferent Adunarii Generale.
In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale se afla alegerea membrilor Consiliului
de Administratie, candidaturile pentru funcŃia de membri ai Consiliului de AdministraŃie al
societatii pot fi depuse, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, la sediul SocietăŃii cel târziu data indicata in convocatorul aferent
Adunarii Generale. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menŃioneze
cel puŃin numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a candidatului.
Lista cuprinzând informaŃii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru funcŃia de administrator se află la dispoziŃia
acŃionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia în condiŃiile de mai sus.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale
documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate
in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial
care atesta dreptul calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane
juridice) pana cel tarziu data indicata in convocatorul aferent Adunarii Generale.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari si
raspunsuri, in format intrebare-raspuns.
Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in
plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor”,
mentionandu-se si data/ora Adunarii Generale precum si felul Adunarii Generale (Ordinara
sau Extraordinara).
Sedinta Adunarii Generale va incepe la ora fixata in convocatorul aferent. Accesul
actionarilor in cadrul sedintei Adunarii Generale se va face incepand cu 30 de minute anterior
orei de incepere a sedintei, actionarii care nu se prezinta in Adunare pana la ora stabilita nu li
va mai permite accesul/participarea la sedinta Adunarii Generale. Adunarea Generala va fi
prezidată de un Preşedinte al adunării, care este Preşedintele Consiliului de AdministraŃie,
sau, în absenŃa acestuia, un alt membru al Consiliului de AdministraŃie desemnat de acesta.
Preşedintele Adunării va numi un secretar tehnic de şedinŃă si va supune votului Adunarii
Generale numirea unui secretar de sedinta dintre acŃionarii/reprezentantii actionarilor
prezenŃi.
Hotărârile Adunărilor Generale ale AcŃionarilor se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La
propunerea Preşedintelui Adunării sau a unui grup de acŃionari prezenŃi în adunare (personal
sau prin reprezentare), ce deŃin cel puŃin ¼ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa
fie secret.. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de
AdministraŃie şi a auditorului financiar, precum şi pentru adoptarea hotărârilor referitoare la
gestiunea şi răspunderea administratorilor.
Secretarul de şedinŃă va întocmi un proces verbal menŃionând problemele dezbătute şi
hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Preşedintele Adunării şi de Secretar.

