NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURI DE VOT LA DATA DE 9 OCTOMBRIE 2018
Publicat în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
La data convocării Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A., o
societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/363/1991, cod
unic de inregistrare 336206, cu sediul in Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 (fiind denumita in continuare
„Societatea”), care va avea loc la data de 14(15) noiembrie 2018, de la ora 09:00 a.m. și, respectiv, de la ora 10:00
a.m., numărul total de acțiuni și drepturi de vot este de 416.961.150.
Drept urmare a schimbării indirecte a controlului asupra Societății (i.e., la data de 30 septembrie 2018, deținerile
indirecte ale Zentiva N.V. în Societate s-au redus de la 388.730.877 acțiuni, reprezentând 93,2295% din capitalul
social al Societății și drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor la zero (0) acțiuni și drepturi de vot în
adunarea generală a acționarilor, iar deținerile indirecte ale AI Sirona BidCo s.r.o. în Societate au crescut de la zero
(0) acțiuni și drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor la 388.730.877 acțiuni, reprezentând 93,2295% din
capitalul social al Societății și drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor), drepturile de vot aferente
acțiunilor ce depășesc pragul de 33% din drepturile de vot asupra Societății, deținute indirect de AI Sirona BidCo
s.r.o., vor fi suspendate în conformitate cu prevederile 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață.
Prin raportare la numărul de drepturi de vot deținute indirect de AI Sirona BidCo s.r.o. în Societate la data prezentei,
prin intermediul Zentiva Group a.s., suspendarea ar viza un număr de 251.133.697 de drepturi de vot în adunările
generale a acționarilor Societății, menționate mai sus. Astfel, numărul total de drepturi de vot în Adunarea Generală
Extraordinară și a Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății care vor avea loc la data de 14(15) noiembrie
2018 ar urma să se reducă la 165.827.453.
Consiliul de Administrație al Societății va actualiza, după caz, această informație, pentru a reflecta situația de la data
de referință (i.e. 2 noiembrie 2018) stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară și a Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor Societății care vor avea loc la data de 14(15) noiembrie 2018.
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