NOTĂ INFORMATIVĂ
REFERITOARE LA PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2021
CONSTATAREA INTERVENȚIEI PRESCRIPȚIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PLATA
DIVIDENDELOR AFERENTE EXERCIȚIILOR FINANCIARE AFERENTE ANILOR 2015
ȘI 2016

Având în vedere ordinea de zi stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor Zentiva
S.A. („Societatea”) convocată pentru data de 28 /29 aprilie 2021 („AGOA”), Consiliul de
Administrație al Societății pune la dispoziția acționarilor prezenta notă informativă de fundamentare
în fapt și în drept a punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, și anume: „6. Constatarea prescrierii
dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercițiilor financiare 2015 - 2016, care nu au fost
ridicate și care se află în soldul contabil al Societății la data AGOA și aprobarea înregistrării valorii
acestor dividende în contul de venituri al Societății”.
1.

Situația de fapt
(A) Prin decizia AGOA din data de 28 aprilie 2016 a fost aprobată, printre altele, distribuirea
către acționari a sumei de 40 milioane RON din profitul înregistrat de către Societate în
exercițiul financiar 2015 sub formă de dividende. Valoare brută a dividendelor a fost stabilită
la 0,095932 RON per acțiune deținută. Termenul de plată al dividendelor a fost stabilit ca
fiind 2 iunie 2016.
(B) Prin decizia AGOA din data de 27 aprilie 2017 a fost aprobată, printre altele, distribuirea
către acționari a sumei de 65 milioane RON din profitul înregistrat de către Societate în
exercițiul financiar 2016 sub formă de dividende. Valoarea brută a dividendelor a fost
stabilită la 0,15589 RON per acțiune deținută. Termenul de plată a fost stabilit ca fiind
9 iunie 2017.
(C) Mai mulți acționarii îndreptățiți să revendice dividendele menționate la punctele (A) și (B)
de mai sus nu și-au exercitat acest drept iar sumele respective se află în soldul contabil al
Societății.

2.

Temeiul de drept
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu dispozițiile
referitoare la prescripția extinctivă din Codul civil, dreptul de a solicita plata dividendelor este
prescriptibil în termenul general de prescripție de 3 ani. Termenul de prescripție al dreptului de
a solicita plata dividendelor începe să curgă de la data exigibilității acestora, adică de la data
stabilită pentru efectuarea plății. Astfel:
i.

termenul de prescripție a dreptului de a cere plata dividendelor aferente exercițiului financiar
2015 neridicate de către acționari s-a împlinit la data de 2 iunie 2019; și

ii. termenul de prescripție a dreptului de a cere plata dividendelor aferente exercițiului financiar
2016 neridicate de către acționari s-a împlinit la data de 9 iunie 2020.
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Pe cale de consecință, începând cu datele menționate mai sus, Societatea este îndreptățită (i) să
refuze plata dividendelor neridicate și (ii) să ridice excepția prescripției plății dividendelor.
Sumele care corespund dividendelor în cauză vor fi înregistrate în contul de venituri al Societății.
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