
skupina zentiva n. V. vznikla v srpnu roku 2003 spojením dvou největších farmaceutických spo-
lečností v české a slovenské republice – léčiva a slovakofarma.

zentiva je přední farmaceutickou společností ve střední a východní evropě. zaměřuje se na vý-
voj, výrobu a prodej moderních přípravků, tzv. značkových ekvivalentů.

předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti je jiří michal.

akcie zentivy lze také obchodovat na londýnské burze.

tržby v r. 2004 | 10 674 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 3092 mil. kč
Čistý zisk v r. 2004 | 1613 mil. kč počet zaměstnanců | 3000
Adresa | olympic plaza, fred roeskestraat 123, 1076 ee amsterdam
Web | www.zentiva.cz

zentiVA

V úterý 28. června 2005 oslavila zentiva první výročí úspěšného vstupu na pražskou a londýnskou burzu. zentiva 
je první společností, která na pražské burze umístila své akcie ve významnější primární emisi přesahující celkovou 
hodnotu 2,7 miliardy korun (102 mil. usd), aby si tak zajistila finanční flexibilitu potřebnou k rozvoji svých aktivit v ev-
ropě. primární emise akcií společnosti zentiva se zároveň stala historickou událostí, protože šlo o první primární emisi 
ve státech střední a východní evropy, které se připojily k evropské unii v květnu 2004. 
během dvanácti měsíců od primární emise se obchodní aktivity firmy zentiva vyvíjely velmi dobře a firma je i nadále 
předním dodavatelem farmaceutických výrobků jak v čechách, tak na slovensku. dále se zentivě podařilo výrazně 
upevnit svou pozici na klíčových trzích v polsku a v rusku.
Úspěch v aktivitách společnosti zentiva přinesl značný zájem ze strany investorů v české republice i v zahraničí, což 
mělo za následek nárůst ceny akcií o více než 80 % ze 485 kč v době veřejné nabídky na úroveň blízké 900 kč ke dni 
prvního výročí vstupu na pražskou burzu. celková hodnota akcií společnosti zentiva dosahuje nyní téměř 42 miliard 
kč, což představuje pátou největší společnost na kapitálovém trhu burzy cenných papírů praha. potenciál společnosti 
zentiva vedl ke zvýšenému zájmu ze strany analytiků mezinárodních investičních bank a místních makléřských firem.

 „Úspěšný vstup na pražskou a londýnskou burzu v červnu 2004 byl zajisté pro společnost 
zentiva důležitým milníkem. Jsem osobně potěšen zájmem, který projevili domácí i zahra-
niční investoři o náš růstový potenciál do příštích několika let.“ 
Jiří michal, generální ředitel a předseda představenstva společnosti zentiva


