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Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 22/2021 
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 08.07.2021 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
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 referitoare la comentariile publicate în presă 

În legătură cu declarațiile făcute astăzi dimineață de domnul Marcel Murgoci într-o emisiune 
online, conducerea Safetech Innovations S.A. dorește să sublinieze că tranzacționarea de 
acțiuni de către insideri, ce are la bază informații privilegiate, precum agravarea rezultatelor 
financiare, este ilegală.  

Prin urmare, conducerea respinge orice speculație cu privire la faptul că acțiunile vândute de 
către cei doi fondatori au legătură cu o presupusă agravare a rezultatelor financiare, așa cum 
a fost insinuat astăzi în presă. Rezultatele T2 2021 ale Safetech Innovations sunt conforme cu 
tendințele pozitive deja înregistrate în T1 2021. Serviciile de securitate cibernetică continuă să 
fie din ce în ce mai solicitate și, prin urmare, Safetech Innovations continuă să câștige contracte 
semnificative în România, așa cum a fost deja comunicat de către companie prin rapoartele 
curente publicate în ultima perioadă. 

Decizia celor doi acționari, Victor Gânsac și Paul Rusu, de a vinde acțiuni pe piața secundară 
este legată de intenția conducerii de a crește free-float-ul companiei, de la 20% (free-float la 
momentul listării pe AeRO) până la 25%. Acest prag va fi atins, în primul rând, prin operațiunea 
de majorare a capitalului social, care este supusă aprobării acționarilor în Adunarea Generală 
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a Acționarilor care va avea loc în data de 19 iulie 2021. Restul acțiunilor au fost plasate de 
fondatori pe piața secundară în ultimele săptămâni. Toate tranzacțiile au fost comunicate prin 
rapoarte curente, conform Regulamentului privind abuzul de piață.  

Pentru a răspunde întrebărilor primite din partea acționarilor, conducerea dorește să clarifice 
faptul că persoanele inițiate nu au plasat ordine la închiderea ședinței din 07.07.2021. 

 

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 


