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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. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață și art. 234 alin. (1) lit. l) Regulamentului Autorității de Supraveghere 

Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 14 februarie 2019 

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 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București și codul unic de 
înregistrare: 

J40/363/1991 

336206 

Capital Social: RON 41.696.115 

Numărul de acțiuni: 416.961.150 acțiuni 

Piața Reglementată pe care se 
tranzacționează instrumentele 
financiare emise: 

Bursa de Valori București, Segmentul Principal, 
Categoria Standard (Acțiuni) 

Evenimente importante de raportat:   

Societatea informează acționarii și investitorii că în data de 13 februarie 2019, a încheiat un contract de 
tranzacție cu ELI LILLY and COMPANY („Tranzacția”), în legătură cu litigiul ce face obiectul 
dosarului nr. 45087/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a civilă. Societatea a 
publicat un raport curent în data de 11 ianuarie 2019 cu privire la litigiul sus-menționat.  

Tranzacția are ca obiect înțelegerea părților ca ELI LILLY and COMPANY, în calitate de reclamantă 
să renunțe la judecată în dosarul menționat. În schimbul renunțării la judecată de către reclamanta ELI 
LILLY and COMPANY, Societatea s-a obligat, printre altele, să recunoască drepturile de proprietate 
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intelectuală ale ELI LILLY and COMPANY ce rezultă din brevetul național de invenție cu nr. RO 
118374 B1, extins prin certificatul suplimentar de protecție nr. c2007059, care conferă ELI LILLY and 
COMPANY dreptul exclusiv de a folosi substanța chimică atomoxetinum în produse farmaceutice 
destinate tratamentului tulburării cu deficit de atenție și hiperactivitate până la data de 27 mai 2019.  

De asemenea, Societatea s-a obligat să nu producă, vândă, distribuie, promoveze sau ofere spre vânzare 
in Romania produse Zentiva care să conțină atomoxetinum („Produsele”) până la data de 27 mai 2019, 
când va expira brevetul național de invenție al ELI LILLY and COMPANY, să retragă prețul de 
comercializare al Produselor, aprobat prin Ordinul nr. 1554/2018 privind modificarea și completarea 
Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 și sa nu obtina un alt pret de 
comercializare in Romania pentru aceste Produse inainte de data de 27 mai 2019. 

Conform Tranzacției, ELI LILLY and COMPANY are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la 
încheierea Tranzacției, să efectueze toate demersurile necesare pentru depunerea acestei înțelegeri la 
instanță, în vederea încetării litigiului obiect al dosarului nr. 45087/3/2018.  

 

Simona Cocos 

Director General 

 

 

 


