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Către: Bursa De Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 12/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare 
si operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 19.04.2021 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 225 33 73 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 625.000 lei 
Număr de acțiuni 3.125.000  
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Informații cu privire la distribuirea dividendelor 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) care a avut loc în data de 16.04.2021 a 
aprobat distribuirea profiturilor nete obținute în exercițiul financiar 2020. 

Din profitul net total de 3.092.612 de lei, suma de 2.500.000 de lei va fi capitalizată și utilizată 
pentru operațiunea de majorare a capitalului social, 437.500 de lei vor fi distribuiți acționarilor 
sub formă de dividende în numerar și 124.920 de lei vor fi folosiți pentru rezervele legale. Suma 
de 30.192 de lei rămâne nedistribuită. 

Data de înregistrare pentru operațiunea de acordare de dividende în numerar, așa cum a fost 
agreată în cadrul AGOA, este 20.07.2021, ex-data este 19.07.2021, iar data plății este 30.07.2021. 
Dividendul brut este de 0,14 lei pe acțiune. 

Operațiunea de majorare a capitalului social și distribuirea ulterioară a acțiunilor gratuite către 
acționari în proporție de patru (4) acțiuni noi emise pentru fiecare (1) acțiune deținută a fost 
aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în 
aceeași zi. Acționarii au convenit ca data de înregistrare pentru operațiunea de majorare a 
capitalului să fie 20.07.2021, ex-data 19.07.2021, iar data plății 21.07.2021. 
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Distribuția profitului net din 2020 este în conformitate cu politica de dividende a Safetech 
Innovations, care poate fi accesată la: https://www.safetech.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Politica-Dividende-SAFE.pdf. Rezoluțiile AGOA și AGEA din data de 
16.04.2021 pot fi accesate la: https://www.safetech.ro/wp-content/uploads/2021/04/Hotararile-
AGOA-si-AGEA-Safetech-din-16.04.2021-1.pdf.  

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 


