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Declarație referitoare la politica și practicile privind 
prognozele financiare ale companiei Safetech 

Innovations SA  

Administratorul Unic al Safetech Innovations S.A. (“Societatea”) declară că Societatea își asumă 
angajamentul de a respecta Principiile de Guvernantă Corporativă aplicabile emitenților ale 
căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare 
administrat de Bursa de Valori București S.A în calitate de operator de sistem.  

În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile, Societatea se obligă să furnizeze 
investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară adoptat 
de Administratorul Unic și publicat pe pagina oficială de internet a Societății, www.safetech.ro. 
Acest calendar poate fi revizuit în cursul unui exercițiu financiar, dacă există motive întemeiate, 
cu informarea promptă a investitorilor prin intermediul unui raport curent trimis către piață. 

Prognozele financiare vor include proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de 
venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) precum 
și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investiții supuse 
aprobării de către AGA. Aceste prognoze vor fi furnizate investitorilor pe pagina oficială de 
internet a Societății, www.safetech.ro,  începând cu data convocării AGA pentru aprobarea lor. 
Prognozele astfel publicate vor face parte din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. 

Societatea nu va furniza alte prognoze financiare pe parcursul anului fiscal. 

În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Societății va depune eforturi rezonabile 
pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și furnizează estimări 
realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul asupra poziției și 
performanțelor financiare ale Societății.  

Această politică va fi revizuită de către Administratorul Unic al Societății, ori de câte ori intervin 
informații suplimentare relevante privind prognozele financiare. Această politică va fi publicată 
pe pagina oficială de internet a Societății, www.safetech.ro. 

 

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 


