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NOTĂ CATRE INVESTITORI 
Acest document, denumit în continuare „Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019 şi 980/2019, conţine informaţii în 
legătură cu oferta de acţiuni aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social al SAFEîECH INNOVATIONS S.A. 
prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei/acţiune, prin 
aport în numerar în baza exercitării drepturilor de preferinţă, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor societăţii SAFEîECH INNOVATIONS S.A. („Emitentul") din data de 19.07.2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a nr. 3304/12.08.2021. Această operaţiune presupune oferirea către deţinătorii 
drepturilor de preferinţă a posibilităţii de a subscrie acţiunile nou emise în cadrul majorării capitalului social în condiţiile 
legii şi ale prevederilor prezentului prospect. Oferta este intermediată de SSIF Goldring S.A. („Intermediarul'1· 

Emisiunea de drepturi de preferinţă se adresează acţionarilor emitentului înregistraţi la data de înregistrare stabilită 
de AGEA, respectiv 31 august 2021. Informaţiile conţinute în prezentul Prospect prezintă situaţia Emitentului la data 
de 22.10.2021, în limita documentelor şi informaţiilor selectate şi puse la dispoziţie de �tre Emitent, cu excepţia 
situaţiilor în care se menţionează expres o altă dată. 

Emitentul şi Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informaţiilor în cazul 
oricărei schimbări care poate apărea în situaţia Emitentului cu excepţia modificărilor de natură a afecta decizia 
investiţională pe parcursul derulării Ofertei, caz în care se aduc la cunoştinţă investitorilor printr-un amendament la 
Prospect în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

Informaţiile cuprinse în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicaţiei din 
Prospect. Nicio alta persoană fizi� sau juridică, în afara Intermediarului şi a Emitentului nu a fost autorizată să fumizeze 
informaţii sau documente referitoare la Oferta descrisă în prezentul Prospect şi nicio altă persoană fizică sau juridică 
nu a fost autorizată să furnizeze informaţii sau documente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest 
Prospect şi în documentele încorporate prin referinţă în acesta. Orice informaţii sau documente fumizate în afară 
Prospectului sau a documentelor astfel încorporate nu trebuie luate în considerare că fiind autorizate de către 
Intermediar sau de Emitent. 

Fiecare investitor va trebui să îşi consulte consultanţii juridici, financiari, fiscali sau alţi consilieri în legătură cu aspectele 
juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, 
păstrarea sau transferarea Acţiunilor Oferite. Intermediarul şi Emitentul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la 
aceste aspecte. 

Intermediarul acţionează exclusiv pentru Emitent în legătură cu Oferta şi nu va fi responsabil legal sau contractual faţă 
de alte persoane. 

· 

Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitaţie făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele 
Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Acţiunile Oferite în jurisdicţiile unde o astfel de ofertă sau invitaţie este 
ilegală, nu este autorizată, este restricţionată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca 
potenţialii investitori să poată subscrie în mod legal. 



Cu excepţia României, Emitentul sau Intennediarul nu a luat nicio miisură care să permită derularea acestei Oferte în 
nicio ţara a UE sau SEE şi într-o ţara terţă UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, canada sau Japonia 
sau �tre persoane rezidente sau localizate în aceste tl§ri. 
Persoanele care decid să subscrie Acţiuni Oferite în cadrul prezenţei Oferte sunt obligate să cunoarl restricţiile şi 
limitările Ofertei şi să se conformeze acestora. 
Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu 
acest Prospect in caz de forţă majora (orice eveniment extern, Imprevizibil, absolut invincibil şi Inevitabil, indusiv �ră 
limitare, calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, Incendii, greve sau alte evenimente care pot limita 
funcţionarea lnstitu�llor pieţei de capital). 
Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (htto://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului 
ofertei (www.oofdring.ro), pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro), precum şi pe site
ul propriu al Emitentului la secţiunea /nlleSb'tori(httos:/fwww.şafetech.ro/lnvestors/). 

Acest prospect a fost aprobat de �tre ASF prin Decizia nr. l �OS-1 04· I�. to'2..( 
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DEFINITll 
, 

În cadrul acestui Prospect, cu excepţia cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni scrişi cu 
Iniţiale majuscule vor avea unnătoarele semnificaţii, aplicabile atât formelor de singular cât şi celor de plural: 

,.Actul Constitutiv" 

,.Ac:ţjunl" / .,Ac:ţiunlle 
Soci ed ţii" 

.,Acţiunile Noi"/ 
.,Ac:ţjunlle Oferite• 

•Acţionari" 

,.Administrator Unic• 

.,AGEA" 

,.ASF" 

• ava· 
•CAEN" 

„Compania / 
compania"/ 

„Emitentul" I 

,,5oc:letatea" I 
.SAFETECH I 

Safetech" 

„Cont Colector" sau 
•contul de Oferta" 

„Data de 
Înregistrare" 

„Depozitarul Central" 

Etapa I a majorării 
de capital 

Etapa a II-a a 
majorării de capital 

Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza 
înfiinţării şi funcţionării societăţii SAFEfECH INNOVATIONS S.A. 

Totalitatea acţiunilor emise de c:Jtre Societate la data aprobării prezentului Prospect. 

Cele 1.000.000 acţiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, 
conform Hotărârii AGf.A din data de 19.07.2021 şi oferite tuturor deţinătorilor de drepturi de 
preferinţă. 

Persoanele fizice sau juridice care deţin a<:Jlunl emise de către Emitent şi care sunt 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la Data de Inregistrare 31 august 2021. 

Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A, societate administrată in sistem 
unitar, potrivit cu prevederile actului constitutiv şi ale legislaţiei relevante. 
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii • 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

Bursa de Valori Bucureşti S.A. în ca!Jtate de administrator şi operator al pieţei de capital . 

Clasificarea Activităţilor în Economia Naţională. 

SAFETECH INNOVATIONS S.A., emitentul acţiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în 
in Bucureşti, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod poştal 021533, telefon +4 
021 316 0565, contact relaţia cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email 
investors@safetech.ro, website: httcs:l/www.safetech.ro/, cod unic de identificare fiscală 
28239696, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3550/2011. 

-......-:: .1c:r.Mr� 
Conturile destinate colectării s�melor corespunzătoare subscrierilo�drul O� 
cum sunt acestea identificate m prezentul Prospect. !J _.,..":.·;? 

.... _ astfel 
' 

.• 

serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efe i!le hdt!'riril AG , 
Data calendaristică stabilit! prin Hotărârea AGEA din data de 19.C �ioil��J care 

potrivit cu Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central, re:;�, 31 au 2021. 

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul carol I nr. 34 • 36, etajele 3, 8 şi 
9, sector 2, reprezintă instituţia care asigura servicii de depozitare, registru, compensare şi 
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte operaţiuni în legătura cu 
acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieţei de capital. 

Perioada de 31 de zile calendaristice în care deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie 
în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului. 

Etapa in care acţiunile ramase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării sunt ofertate, prin 
plasament privat, unui număr maxim de 149 investitori, în conformitate cu hotărârea AGEA 
SAFEfECH INNOVATIONS S.A din data de 19.07.2021. Etapa a II-a nu face obiectul 
prezentului Prospect. 
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•formular de 
retragere a 

acceptului de 
achiziţionare sau 

subscriere a valorilor 
mobiliare oferite• 

•formular de 
subscriere• 

,.SSIF Goldrlng S.A. 
„ 

„Intermediar" I 

„Participant la 
sistemul 

Depozitarului 
Central• 

,.lntermedlarul 
Ofertei• 

•investitori• 

•Drepturi de 
preferinţl" 

„Legea nr. 24/2017" 

„Legea Socletiţilor• 

„Leu" sau „Lei" sau 
„RON" 

"Oferta" 

„Perioada de Oferta" 
/,.Perioada de 

Subscriere" 

,,5ecţlunea I" 

,,Secţiunea II" 

„Secţiunea III" 

„Prospectul" 

Formularul care trebuie completat şi semnat de către subscriitorl în vederea revocării 
subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în condiţiile prezentului Prospect. 

Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori în vederea subscrierii în 
cadrul Ofertei. 

SSIF Goldring S.A., autorizata pentru activităţi specifice pieţei de capital cu sediul în Târgul 
Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureş, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare R010679295, e-mail 
goldring@goldring,(Q. 

,,Societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate 
de B.N.R., în conformitate cu legislaţie bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura 
acestora autorizate în state membre sau nemembre � presteze servicii şi activităţi de 
Investiţii", conform art. 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenţii de titluri financiare şi 
operaţiuni de piaţă, republicată. 

SSIF Goldring S.A. 

Deţinătorii de drepturi de preferinţă la momentul începerii perioadei de subscriere. 

Un număr total de 15.625.000 de drepturi de preferinţă alocate acţionarilor înregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare aferenta majorării capitalului social stabilita prin 
Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021, respectiv 31 august 2021. 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
republicată. 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicata în Monitorul Oficial nr. 1066 din 
17.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Moneda oficiala a României. 

Oferta aferenta operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport in numerar cu acordarea 
dreptului de preferinţă conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 constând într-un 
număr de cel mult 1.000.000 acţiuni nou emise şi oferite inves��"y""F.· 

Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în deţi.. I de drepturi de if� . 
preferinţă pot subscrie Acţiunilor Oferite in baza exercitării w W91� Rref��nţă conform 
prezentului Prospect. •a �...., _ <:;�)� t; �- • 1j� 
Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare ş��-�rului Central 
în care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor de Drepturi de i:in nu au cont 
deschis la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului central 
în care sunt evidenţiate (i) conturile individuale şi globale ale deţinătorilor de Drepturi de 
Preferinţă care au cont deschis la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului Central 
in care sunt evidenţiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt 
înregistrate direct în numele şi pe seama Participanţilor ca şi proprietari ai respectivelor 
instrumente financiare. 

Prezentul Prospect de ofertă aferent majorării capitalului social al SAFETECH INNOVATIONS 
S.A. aprobat de către ASF in vederea derulării Ofertei. 
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„Registru I 
Comerţului" 

.Regulamentul nr. 
5/2018" 

„Regulamentul (UE) 
2017/1129" 

„Regulamentul (UE) 
2021/337" 

„Regulamentul 
delegat (UE) 
2019/979" 

„Regulamentul 
delegat (UE) 
2019/980" 

.ZI Lucrltoare" 

Baza de date cuprinzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entităţi prevAzute 
de lege. 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce 
priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustlirile specifice pentru intermediarii financiari şi 
a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic 
pentru rapoartele financiare anuale, in scopul susţinerii redresării în urma crizei provocate de 
COVID-19 

Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în 
ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, 
publicarea şi clasificarea prospectelor etc, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul delegat (UE) 2017/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in 
ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului, cu modifidrile şi 
completările ulterioare. 

Orice zi in care atât piaţa româneasc! interbancara cat şi sistemele de tranzacţionare ale 
Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central 
sunt deschise pentru des�şurarea activităţii. 
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REZUMATUL PROSPECTULUI 
1. INTRODUCERE 

1.1 Denumirea valorilor mobiliare şi numărul internaţional de identificare a valorilor moblllare 
(,.ISIN"). 

Acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, emise in cadrul majorarii de capital social al SAFETECH 
INNOVATIONS S.A., conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 
Cod ISIN: ROOMDTLNZV25 
1.2 Identitatea şi datele de contact ale emltentulul, inclusiv Identificatorul entitiţH juridice („LEI"). 
Emitentul este SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social în Bucureşti, Strada Frunzei nr. 12-14, 
Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poştal 021533, România, telefon +4 021 316 0565, contact relaţia cu 
investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro. website: httos://www.safetech.ro/, cod 
unic de Identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul Comerţului .140/3550/2011. 
Cod LEI: 984500ED4DGA7884C439. 

1.3 Identitatea şi datele de contact ale autoritiţli competente care a aprobat prospectul 

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15, 
sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, România. 
1.4 �ro�'tt ! J.�ţtulur 0UE pentru creştere: O�· J I· t02... ( prin Decizia ASF nr 

1.5 Avertismente 

Emitentul atrage atenţia cu privire la următoarele elemente: 
a) Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv şi a fost elaborat numai în baza 

informaţiilor detaliate în cuprinsul Prospectului şi trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în 
Acţiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie să se limiteze 
doar la citirea acestui Rezumat. 

b) calitatea de acţionar presupune, prin definiţie, participarea la beneficiile şi pierderile societăţii emitente 
proporţional cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acţiunilor ca valori mobiliare, 
o Investiţie în acţiuni - indiferent de emitent - Implică riscul pierderii întregului capital investit în situaţia 
falimentului sau insolvenţei societăţii, respectiv a unei pArţi din acesta în condiţiile unei · ·ve a 
�cţiunilor pe piaţa de capital din cauze Interne sau externe Emitentului. „�•\ t-� „ . 

c) In cazul în care se intentează o acţiune în faţa unui tribunal privind informaţia cuprinsA î spectt"ţs1t p�� 
ca investitorul redamant, în conformitate cu legislatia internă, să suporte cheltuielile de tra ceţe a�pr�uţiij 
înaintea începerii procedurii judiciare. ·� •J ' . ;-.;�Îl'- �} d) Persoanele responsabile nu raspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei tra Elc;eri. it acestuia,·� 
excepţia cazului în care rezumatul este înşelător, inexact sau în neconcordantă cu p 'lţ. rel��W.lţ/clle 
Prospectului, sau dacă nu oferă Investitorilor, în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, infi · �nţiale 
pentru a lua o decizie lnvestiţionalA fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare. 

2. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL 

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 
2.1.1 Informaţii despre emitent 

(a) forma sa juridică, legislaţia in temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi ţara de Înregistrare 

Emitentul este o societate pe acţiuni înfiinţată în mod corespunzător şi funcţionând în mod valabil in conformitate cu 
legile din România, având sediul social în Bucureşti, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod 
poştal 021533, fiind înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/3550/2011, 
cod unic de identificare fiscală 28239696. 
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(b) activităţile sale principale 

SAFETECH este o societate de tehnologie care oferi o gamă completă de soluţii şi servicii de securitate cibernetică, 
sub codul CAEN 6203 - #Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul". 
(c) acţionarul sau acţionarii majoritari al acestuia 

La 18.10.2021, Emitentul are următorii acţionari semnificativi, care deţin cel puţin 5% dln capitalul social al 
SAFETECH INNOVATIONS S.A.: (i) Gânsac Victor- deţine un număr de 6.111.782 acţiuni reprezentând 39,1154% 
din numărul total de acţiuni emise de Emitent. Domnul Gânsac deţine şi funcţia de Administrator Unic al Emitentului; 
(ii) Rusu Paul - deţine un numl§r de 6.108.050 acţiuni reprezentând 39,0915% din numărul total de acţiuni emise 
de Emitent; (iii) Persoane fizice - această categorie deţine un număr de 3.200.045 acţiuni reprezentând 20,4803% 
din numărul total de acţiuni emise de Emitent; 
(d) numele directorului executiv {sau al persoanei care ocupi o funcţie echlvalenti) 

Gânsac Victor îndeplineşte funcţia de Director General (CEO) al societăţii emitente. 
2.2. Prindpalele Informaţii financiare referitoare la Emitent 

2.2.1. Principalele Informaţii financiare 

POZIŢII DIN CONTUL DE PRom şi PIERDERE 

Indicator {lei) 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 

Venituri din exploatare 13.167.628 5.982.987 18.499.284 
Rezultat operaţional 1.630.050 636.109 3.789.866 
Profit net 1.283.749 425.206 3.092.618 
Creşterea anuala a 120% 22,11% 42,6% 
veniturilor{%) 

POZmI DE BILANT 

Total active 26.142.487 21.810.112 26.344.875 
Total capitaluri proprii 6.968.729 1.675.068 6.122.480 

FLUXURI DE TREZORERIE (lei) 

Valoarea neti a 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 
fluxurilor de 
trezorerie, din: 
- activitatea de 4.566.699 2.937.407 51.489 

exploatare 
- activitatea de investiţii (1.506.245) - 2.928.233 
- activitatea financiara (531.818) 212.495 (1.969.892) 
- alte activităţi - - -

Flux de numerar net 2.528.636 3.149.902 {202.406) 

31.12.2019 

12.974.331 
1.744.487 
1.248.143 

22,8% 

14.224.622 
1.263.362 

31.12.2019 

# •Jt:CH1·şEi5.912 t'"' 
.„ • •  

I • � , 

� 
IC°' 1,,.. (ţ�8.4f6) 
� � : -.. P:·.Gov.�> 

� 
' 

- / -I) 

�aM'.978 

Principalii indicatori operaţionali cu care societatea măsoară productivitatea si eficienta activităţii sunt: 
• Profitabilitatea 
• Productivitatea valorică 
• Gradul de satisfacere al clientului 
• Gradul de mulţumire al salariatului 

2.2.2. o scurtă descriere a tuturor calificlirilor din raportul de audit referitoare la Informaţiile 
financiare istorice 

Situaţiile financiare istorice aferente anului 2019 şi 2020 au fost auditate, opinia auditorului fiind fără rezerve. 
2.3. Riscurile-cheie specifice Emitentului 

Investiţia în acţiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiza atentă 
a factorilor de risc şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta secţiune descrie cele 
mai relevante riscuri specifice activităţii emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este realizată, din 
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perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea materializării riscului şi impactul negativ asupra 
activităţii şi performanţei Societăţii. 

2.3.1. Riscurile de naturi operaţională includ: 

a. riscul privind planul de afaceri - SAFITTCH operează în ceea ce poate fi considerată încă o piaţă de nişă, 
în special în România. Compania vizează o creştere sustenabilă, bazată în primul rând pe modificările legislative 
la nivelul Uniunii Europene, care vor solicită companiilor din sectoare importante de activitate, cum ar fi energie, 
utilităţi, infrastructura critică sau din sectorul financiar-bancar, implementarea unor măsuri stricte de securitate 
cibernetică. Cu toate acestea, în trecut, Intrarea în vigoare a unor astfel de legi a fost amânată în România, iar 
conducerea nu poate prezice sau influenţa astfel de situaţii pe viitor, care pot avea un Impact direct asupra 
realizării prognozelor. In prezent, în România există două reglementări importante care au impact asupra pieţei 
de securitate cibernetică. Acestea sunt: legea care transpune Directiva NIS privind securitatea reţelelor şi 
sistemelor Informatice, prima legislaţie europeană privind securitatea cibernetică care prevede măsuri legale 
pentru stimularea nivelului general de securitate cibernetică în UE, care a fost transpusă recent în legislaţia 
românească şi Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi 
sistemelor informatice. 

b. riscul privind angajaţii I personalul chele - succesul şi capacitatea de a livra proiecte dienţilor depind în 
foarte mare măsura de abilităţile personalului, de motivaţia precum şi de loialitatea acestuia. Piaţă românească 
de IT este una foarte competitivă şi există riscuri ca angajaţii să poată părasi compania. Pentru a gestiona 
aceste riscuri, SAFETECH a adaptat o serie de măsuri: oferirea unul pachet de compensare competitiv şi 
oportunităţi de promovare, recrutarea constantă chiar dacă nu există proiecte în desfăşurare doar pentru a 
putea acoperi întotdeauna cererea în creştere de la dienţi. În plus, compania recrutează activ specialişti IT la 
începutul carierei, oferindu-le acestora oportunităţi de formare şi dezvoltare. Datorită acestui aspect, ponderea 
salariilor în costurile generale ale desfăşurarii activităţii este cea mal semnificativă, dar acest lucru ajută 
compania să îşi menţină competitivitatea. Cu toate acestea, nu este garantat că SAFETECH va putea găsi 
întotdeauna numărul necesar de personal calificat, în special in domeniul hacking-ului etic, care este extrem de 
nişat si necesită competenţe foarte specifice. 

2.3.2. Riscul de piaţă priveşte: 

a. riscul legat de competiţie - intrarea unor noi competitori pe piaţă, în special din afara României va intensifica 
concurenţa şi va pune presiune asupra activităţii desfăşurate de companie, aceasta din urmă trebuind să îşi 
adapteze în mod continuu strategia de business, alocarea resurselor şi pregătirea personalului, pentru a putea 
raspunde provocărilor generate de companiile care activează în acelaşi domeniu; 

b. riscul de credit - acesta este riscul ca o terţă persoană fizică sau juridică să nu îşi îndeplinească obligaţiile conform 
unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiara. Compania este 
expusă riscului de credit din activităţile sale de exploatare şi din activităţile sale financiare, inclusiv depozitele la 
bănci şi instituţii financiare, tranzacţii de schimb valutar şi alte instrumente financiare. Compan . · ează acest 
risc selectând cu atenţie dienţii şi având o procedură strictă pentru documentarea comen �pr îC rviciilor 
sau livrării bunurilor; /! . ��� -�!. . ' I .. • • 

c. riscul pierderii reputaţiei - este un risc inerent activităţii campaniei, reputaţia fiind · sebtt ae X'l1R �. tă în 
mediul de afaceri, mai ales în cadrul domeniului de activitate al acesteia, de securitate . fnetică. ·Rlscu rivind 
reputaţia este inerent activităţii economice a SAFETECH. Abilitatea de a păstra şi de a a "ge noi dienţi d inde şi 
de recunoaşterea brandului SAFETECH şi de reputaţia acestuia pentru calitatea serviciilor o ·•·1'te p� • O opinie 
publică negativă despre Companie ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piaţa de securi te cibernetică 
în general, cum ar fi neglijenţă în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care SAFETECH îşi desfăşoară 
sau este percepută că îşi desfăşoară activitatea. 

d. riscul fiscal şi juridic - emitentul este guvernat de legislaţia din România şi chiar dacă legislaţia din România a 
fost în mare parte armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi 
introduse legi şi regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activităţii companiei. Legislaţia din România este 
adesea nedară, supusă unor interpretări şi implementări diferite şi modificări frecvente. Atât modificarea legislaţiei 
fiscale şi juridice, cât şi eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot concretiza în posibile amenzi 
sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului. 
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2.3.3. o serie din riscurile prezentate anterior reprezintă riscuri sistemice privind Emitentul şi 
indud riscul şocurilor economice, financiare sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau global, cu 
impact important asupra comportamentelor şi modelelor de consum, respectiv asupra puterii de cumpărare pe pieţele pe 
care activează SAFCTECH, important în contextul pandemiei COVID-19; riscul de ţară, riscul fiscal şi juridic, riscul de 
inflaţie şi de rată a dobânzii. 

2.3.4. Investitorii potenţiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care societatea are cunoştinţă la momentul redactării Prospectului. Totuşi, riscurile prezentate în 
aceastA secţiune nu lndud în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activităţii Emitentului, iar societatea nu poate 
garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista şi alţi factori de risc şi incertitudini de care societatea 
nu are cunoştinţă la momentul redactării Prospectului şi care pot modifica în viitor rezultatele efective, condiţiile 
financiare, performanţele şi realizările emitentului şi pot conduce la o sddere a preţului acţiunilor companiei. De 
asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a 
oportunităţii investiţiei. 
3. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND VALORILE MOBIUARE 

3.1 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

Acţiunile oferite sunt ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominala de 
0,2 lei fiecare şi asigura deţinătorilor drepturi egale. 

Moneda acţiunilor este moneda naţională a României, LEU. 

În cadrul majorării de capital, Societatea emite un număr de maxim 1.000.000 acţiuni conform Hotărârii AGEA din 
data de 19.07.2021 cu o valoare nominală de 0,2 lei. Majorarea de capital se face în baza exercitării dreptului de 
preferinţă. 

Preţul la care deţinătorii drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va fi de 10,4171 lei, care a fost calculat ca preţul 
mediu ponderat de tranzacţionare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă 
în versiunea finală agreată cu ASF, în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform 
fonnulel matematice: „Preţul de emisiune = preţul mediu ponderat de tranzacţionare în ultimele 30 zile *0,75 ". 
Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi de 31 de zile, începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la încheierea 
perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, respectiv între 06. /t. l.6?,..! şi 0$; Ol. 2. 02..L 
Pentru subsalerea unei acţiuni noi sunt necesare 15,625 drepturi de preferinţă. 

Drepturile de preferinţă sunt tranzacţlonabile pe piaţa AeRO a BVB pe o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, începând cu 
a cincea Zi Lucrătoare de la data publicării Prospectului, intre iz,. li. 2.02.\ - 25". li. Z,.o?.,( 
3.1.1 Drepturi asociate acţiunilor 

Fiecare acţiune conferă investitorilor dreptul la un vot in Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, dreptul de a 
alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, 
dreptul de preferinţă în cadrul unei majorări ulterioare de capital social, precum şi orice turi prevăzute de 
Actul Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare. Deţinerea cel puţin a uneia un «f ·etăţii implică 
adeziunea acţionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile şi obliga�ile leg de Acţitflji pf"' „ zute în Actul 
Constitutiv urmează Acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obl' ţii��itetitujul 

.
. nt garantate 

cu patrimoniul Emitentului, iar acţionarii vor fi ţinuţi răspunzători numai în limita rii �unii� · e. 
Y'. � ' " 

Rangul relativ al Acţiunilor în structura capitalului emitentului în caz d 'tinsolvenţi, i · uslv, acolo 
unde este cazul, informaţii cu privire la nivelul de subordonare a acestora ,.,. • rc'�1· 

-
--

In caz de insolventa, prin natura lor, acţiunile - inclusiv acţiunile obiect al prezentei Oferte - conferă deţinătorilor 
un rang inferior de prioritate raportat la alţi creditori ai Emitentului. în caz de insolventa, acţionarii sunt îndreptăţiţi 
la sumele reziduale după lichidarea completa a activului în favoarea creditorilor Societăţii, proporţional cu cotele de 
participare la capitalul social. 

3.1.2 Politica privind dividendele sau distribuirea acestora 

Adunarea Generală a Acţionarilor adoptă anual decizia privind alocarea profiturilor. Fiind o companie de creştere cu 
un potenţial mare de dezvoltare, conducerea SAFEîECH unnăreşte să obţină un echilibru intre recompensarea 
acţionarilor şi menţinerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea propune 
acţionarilor ca, în funcţie de nevoile de investiţii dintr-un anumit an, va acorda fie dividend în numerar, fie va 
recompensa investitorii prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, in unna capitalizării unei părţi din profiturile nete 
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acumulate de Societate. De asemenea, societatea are in vedere introducerea unui model hibrid, in care o parte din 
profituri vor fi capitalizate, iar actionarii vor primi aqiuni gratuite ale companiei, in timp ce o altă parte va fi acordată 
prin dividende in numerar. 

Politica de dividende a Companiei poate fi găsită pe pagina de intemet a Societăţii, 
httos://www.safetech.ro/investors/corporate·governance/ 

3.2 Unde vor fi tranzacţionate Acţiunile 

Acţiunile emise de SAFETECH INNOVATIONS S.A. urmează sa fie tranzacţionate pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti la categoria AeRO Premlum. 

3.3 Nu există garanţii asociate valorilor mobiliare 

3.4 Riscurile-chele specifice Acţiunilor 

3.4.1 Riscul aferent regimului fiscal 

Potenţialii cumpărători şi vânzători de Acţiuni ar trebui să albă in vedere că li se poate cere să plătească impozite 
sau alte taxe documentate sau comisioane in conformitate cu legtle şi practicile din Remania. Potenţialilor Investitori 
U se recomandă să nu se bazeze doar pe informaţiile de natura fiscală conţinute în prezenta Prezentul Prospect, ci 
să apeleze la proprii consultanţi în legătura cu obligaţiile lor fiscale specifice aplicabile achiziţiei, deţinerii sau vânzării 
de Acţiuni. Doar aceşti consultanţi sunt in măsură să aprecieze în mod corect situaţia particulară a fiecărui potenţial 
investitor. Această analiză cu privire la investiţie se impune a fi coroborata cu secţiunile privind regimul fiscal din 
acest Prospect. 

3.4.2 Modificări legislative 

Condiţiile Acţiunilor (inclusiv orice obligaţii necontractuale care rezultă din acestea sau in legătura cu acestea) se 
bazează pe legile relevante in vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări in ceea ce priveşte impactul 
oricărei posibile hotărâri judecătoreşti sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de 
legi sau practici administrative ulterioare Prospectului. 

3.4.3 Riscul Investiţiei directe in acţiuni 

Investitorii ar trebui sa fie conştienţi asupra riscului asociat cu o investiţie directă în acţiuni, care este mult mal mare 
decât riscul asociat unei investiţii in titluri de stat sau participaţii în fonduri de investiţii, având în vedere caracterul 
volatil al pieţelor de capital şi preţurilor acţiunilor. 

3.4.4 Riscul asociat cu listarea acţiunilor Societăţii pe piaţa AeRO - SMT- preţul viitor pe acţiune şi 
llchldltatea tranzacţiilor 

Preţul aqiunilor şi lichiditatea tranzaqiilor pentru societăţile listate pe SMT depinde de număru ordinelor 
de cumpărare şi vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanţie asupra pr �i viitor a iunilor 
Societăţii după debutul pe piaţa AeRO • SMT şi nicio garanţie asupra lichidităţii acesto

. 

NM, �ţ&,si să se
garanteze faptul că un Investitor care cumpără aqiunile va putea să le vândă oricând, la c prfţ�tiSif �o� , 
3.4.5 Valoarea de plaţi a Acţiunilor \ [ .· �r.06�' .f. 

� . 
Valoarea Acţiunilor depinde de o serie de factori interdependenţi care indud evenimente <i!Q�{t-�'! dare şi
politice care au loc in România sau în altă parte din lume, indusiv factori care afectează pletele ae-capita1 în general 
şi bursele de valori pe care se tranzacţionează Acţiunile. Preţul la care un deţinător de acţiuni va putea să vândă 
acţiunile ar putea conţine o reducere din preţul de cumpărare plătit de respectivul cumpărator care ar putea fi 
substanţială. 

4. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE

4.1 Termenii şi condiţiile Oferte, calendarul pentru a Investi în aceste Acţiuni 

Oferta este iniţiată şi derulata cu respectarea condiţiilor prevăzute în Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021 şi 
constă in oferirea spre subscriere a unui număr de maxim 1.000.000 aqiuni noi reprezentând aqiuni ordinare, 
nominative şi dematerializate având o valoare nominală de 0,2 lei/acţiune. Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi este 
necesar un număr de 15,625 de drepturi de preferinţă. În cazul in care dln calculul matematic rezultă fracţiuni de 
aqiuni, numărul maxim de acţiuni va fi rotunjit in minus la numărul natural întreg, inferior. 
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Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionate pe piaţa SMT·AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu a cincea 
Zi Lucrătoare de la publicarea prezentului Prospect, intre f 2.. f ( • 2.oL \ · .2 f;. ' l.2d2..I 
Oferta se adresează: 

• acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social 
(31 august 2021) care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora; 

• persoanelor care au dobândit drepturi de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora. 
Perioada de oferta, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferinţă, va 
fi de 31 de zile calendaristice şi va începe cu a cincea zi lucrătoare de la i�ea perioadei de tranzacţionare a 
drepturilor de preferinţă, respectiv între .()C;. ('L 102,..l - 02.Q(. intre orele 9:30 şi 17.30 ale 
fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00. (Etapa I a majorării de 
capital). 

Acţiunile rămase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare în cadrul unui 
plasament privat unui număr de cel mult 149 investitori, la un preţ de emisiune mai mare decât preţul de emisiune 
în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinţă, care se va calcula pe baza formulei: „preţul acţiunii din 
prima Etapă x 1,05" (Etapa a II-a a majorării de capital). 

Etapa a II-a a majorării nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a II-a va începe în a 10-a zi lucrătoare de la 
încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia 
Administratorului Unic. caracteristicile şi termenii ofertării acţiunilor obiect al Etapei a II-a a majorării capitalului 
social, inclusiv preţul de emisiune sau modalitatea de determinare a acestuia au fost apro rin Hotărârea AGEA 
din data de 19.07.2021. ���vEG1te�� 

� . -<;., 
Acţiunile ramase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat fil_nW!!_�r · d ca valoarea 
majorării capitalului social sa fie determinata prin raportare la acţiunile efectiv sub Jie ���p l> r menţionate 
la punctele mai sus. � pi.��o-Pil" � 

Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea I a Depozitarului Central po 0 wscrie nu�ar. rin intermediul 
SSIF GOLDRING SA, către care vor transmite şi depune, în perioada de subscriere, • . Zic sau pe suport 
electronic, prin email, cu semnătura electronica extinsa incorporata, Formularul de subscriere în original, însoţit de 
dovada plaţii şi documentele prevăzute în prezentul prospect. 

Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea 
subscrie prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceştia deţin acţiuni într-un cont de investiţii, în fiecare zi 
lucrătoare din perioada de subscriere, intre orele 9.30 şi 17.30 şi intre orele 9.30 şi 13.00 în ultima zi a perioadei de 
subscriere. Investitorii cu deţineri în Secţiunea a III-a a Depozitarului Central vor subscrie direct prin sistemul 
Depozitarului Central. 

4.2 O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei 
Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a extinde activitatea Emitentului, prin înfiinţarea a două noi 
societăţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de 
a promova şi comercializa soluţiile şi serviciile Companiei pe piaţa externă. 

Suma estimată a fi atrasă este de 10.417.100 lei, în cazul în care toate acţiunile puse în vânzare sunt subscrise la 
preţul din Etapa I de către investitori. 

Operaţiunea de majorare a capitalului social va susţine următoarele două investiţii: (i) Înfiinţarea unei companii în 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu sediul în Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 
(ii) Înfiinţarea unei companii în Statele Unite ale Americii, cu sediul în Reston, Virginia, Statele Unite ale Americii. 

În ambele companii, SAFillCH INNOVATIONS S.A. va deţine cel puţin 67% din capitalul social, iar restul va fi deţinut 
de o societate cu răspundere limitată, Astaria Sec Ltd., o companie înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. 

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere. 

Emitentul şi Intermediarul nu au cunoştinţa de interese particulare ale unor terţe persoane fizice sau juridice, nici de 
existenta unor conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ Oferta. 

4.3 În cazul în care ofertantul este diferit de emitent, o scurtă descriere a ofertantului şi/sau a 
persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare 
Nu se aplică. Ofertantul este acelaşi cu Emitentul valorilor mobiliare. 
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PARTEA I. INFORMATll PRIVIND EMITENTUL , 

Secţiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAŢII PRIVIND TERŢII, RAPOARTE 
ALE EXPERŢILOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE 

1.1 Persoane 
responsabile 

1.2 Declaraţii 
ale persoanelor 
responsabile 

1.3 Declaraţii I 
rapoarte ale 
experţilor 

1.4 Informaţii 
din surse terţe 

1.5 Declaraţie 

Emitentul: SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social in Bucureşti, Strada Frunzei nr. 
12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poştal 021533, România, telefon +4 021 316 0565, 
contact relaţia cu investitorii +40 3 1  860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro, website: 
httos://www.safetech.ro/, cod unic de Identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/3SS0/2011. 
Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. 
Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26- 440/19.04.1998, cod unic de identificare 
fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 
372/29.05.2006, insaisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 I 
0365 455 254, adresa de e-mail aoldring@goklring.ro, website www.golclrinq.ro. 
Persoanele responsabile pentru informaţiile cuprinse in prezentul Prospect: 

• din partea Emitentului: dl. Gânsac Victor - Administrator Unic şi CEO al Companiei 
• din partea Intermediarului: dl. Virgil Adrian Zahan - Director General.

Reprezentantul Emitentului dedară că, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verificărilor rezonabile, 
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ con�nutul acestuia. 
Reprezentantul Intermediarului dedară că, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verificărilor rezonabile, 
prezentul Prospect oferă informaţii confonne cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia. 

Nu este cazul, cu excepţia rapoartelor de audit prezentate în Prospect. 

Nu este cazul. 

Persoanele responsabile dedară că acest Prospect a fost aprobat de Aut ea de � here 
Financiară in calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (U u�fp} f'pri� ecizia 
nr. l'<OS/ O'<.U.2.92..L i 

. 0·\�;B�T 2 
Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din pun �/vedere al i plinirii 
standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil şi coerent impuse prin Regul �en�(M5l • 29/2017 
şi Regulamentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/2019. Această aprobare nu este · tă drept o 
aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu 
articolul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017. 
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Secţiunea 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ şi MEDIU DE AFACERI 

2.1 Informaţii 
privind 
identitatea 
Emitentului 

2.1.1 Modlflcirl 
semnificative 
ale structurii de 
finanţare 

2.1.2 Modalltiţl 
de flnilnţare 

Denumirea emitentului: SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

Sediul social: Bucureşti, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poştal 
021533, România 
Cod unic de Identificare fiscali: 28239696 
Numir de Înregistrare la Registrul Comerţului J'I0/3550/2011 
Identificatorul entităţii juridice (LEI): 984500ED4DGA7884C439 
Data de constituire: 2'1.03.201 1  
Durata de funcţionare: nelimitată 
Forma juridici a emitentului: persoană juridică română de drept privat organizată sub forma unei 
societăţi pe acţiuni 
Legislaţia in temeiul direlil işl desfăşoari ilctivltatea: emitentul funcţionează in confonnitate 
cu legile române aplicabile 
Website: httos://www.safetech.ro/ 

E�mail: investors@safetech.ro 
Telefon contact relaţi• cu Investitorii: : +40 31 860 21 01 

Emitentul declară că lnfonnaţille de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepţia cazului în care 
aceste Informaţii sunt Induse, prin trimitere, în Prospect 

lnformatii privind modificările semnificative ale structurii de împrumut şi de finanţare a emitentului înregistrate �e 
la sfârşitul ultimei perioade financiare pentru care au fost fumizate informatii in documentul de înregistrare. ln 
cazul în care documentul de înregistrare con�ne informa�i financiare intermediare, aceste informa�ii pot fi fumizate 
de la sfârşitul ultimei perioade interimare pentru care informa�iile financiare au rost incluse în documentul de 
înregistrare. 

Nu este cazul. De la sfârşitul perioadei de raportare încheiate la 30.06.2021 nu s-au înregistrat modificări 
semnificative ale structurii de împrumut şi de finanţare ale Emitenb.llui. 

Modalităţi de finanţare preconizate ale activităţilor emitentului. ��VEG.it�'<-
Este esenţial pentru dezvoltarea companiei ca aceasta să poată valorifica oportun� care pot 
a�rea in pieţele în care compania este prezentă sau pe care le urmăreşt 

. 
�,�n "-z valoare 

pentru companie şi pentru acţionar! pe termen mediu şi lung. � g_�-...- n 

De aceea, implementarea strategiei de dezvoltare a Emitentului se realiz ... prpjrr„lh\� J. niţiative 
şi proiecte de creştere demarate deja şi care vor fi continuate şi dezvoltate ' termen . Acestea 
vor fi susţinute atât prin majorarea de capital care face obiectul prezentului Pr��t din fonduri 
proprii, respectiv prin finanţări de pe piaţa de capital, precum şi eventuale imprumub.lri. 

2.2 Prezentare generală a activităţilor 

2.2.1 Strategia 
şi obiectivele 

O descriere a strategiei de afaceri şi a obiectivelor strateg ce ale emitentului (atât financiare, cât şi nefinanciare). 
Această descriere ţine seama de viitoarele provocări ş1 perspective ale emitentului. Dacă este cazul, descrierea ţine 
seama de mediul de reglementare in care îsl desfăşoară act1v1tatea emitentul. 

SAFETECH este singura companie dedicată securităţii informaţiilor pe piaţă românească, care oferă 
servicii atât in domeniul securităţii, cât şi implementării soluţiilor de securitate. Compania este liderul 
securităţii cibernetice pe piaţa din România de securitate a informaţiilor. 

Misiunea SAFETECH este de a dezvolta servicii şi soluţii inovatoare de securitate cibernetică care răspund 
nevoilor oricărei organizaţii. Motto-ul SAFETECH este de a folosi inteligenţă umană şi cibernetică pentru 
a ajuta afacerile să prospere in perioade incerte. SAFETECH foloseşte informaţi! de securitate cibernetică 
aplicate: un cadru perceput ca un sistem hibrid in care experţii săi combină atât inteligenţă artificială, 
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cât şi cea umană, protejând in acelaşi timp afaceri, reputaţia companiei, locuri de muncă, perspective 
de business, oferind un viitor mai sigur pentru toţi. 

SAFETECH INNOVATIONS este recunoscută în mod constant, atât la nivel local cât şi internaţional, 
pentru personalul bine pregatit şi certificat, programele inovatoare de cercetare, precum şi expertiza 
unică şi experienţa in rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate cibernetică. SAFETECH 
oferă o soluţle unică in România - un "one-stop shop" de securitate informatică, capabil să ajute 
organizaţiile �-şi sporească rezilienţa şi � rezolve problemele de securitate cibernetică care ar putea 
a�rea. INGINERII SAFETECH sunt competenţi în domeniul securitâţii informaţiilor şi au abilităţi la nivel 
de expert in urmatoarele domenii: 

• Testare şi audit de securitate; 
• Managementul securităţii Informaţiilor şi al riscului; 
• Implementarea controalelor organizaţionale şi tehnice pentru abordarea riscurilor de securitate 

a informaţiilor şi / sau realizarea conformităţii cu reglementările in vigoare; 
• Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA); 
• Monitorizarea şi răspunsul la incidente de securitate cibernetică. 

CERTIFICĂRI 
Experţii SAFETECH sunt atestaţi în domeniul protecţiei datelor, şi deţin diplome de Certified Information 
Privacy Technologist (OPT). În plus fată de cele menţionate mai sus, departamentul companiei de 
cercetare are un potenţial important de inovare, dovedit prin implicarea in tehnologia de securitate 
cibernetică, în proiecte de înalta tehnologie şi strategice dezvoltate în cadrul programelor naţionale şi 
europene de cercetare şi dezvoltare. 

�
OSCP 

De-a lungul anilor, SAFETECH a primit mai multe certificări la nivel internaţional, inclusiv: 
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2.2.2 
Activităţile 
principale 
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Safetech Innovations este singura companie din Romania, acreditata ca partener în NATO Industry 
Cyber Partnership (NICP). Compania detine şi Codul1GM2 al Organizaţiei Comerciale şi 
Guvernamentale NATO (NCAGE), care atestă faptul că Safetech este capabilă să efectueze activi�ţi 
în sectorul apărării. 
În data de 26 august 2021 Safetech Innovations a primit acreditarea de Auditor de Securitate 
Obemetică pentru operatori de servicii esenţiale, în baza Legii 362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şt sistemelor informatice de la Centrul Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate a bem etică (CERT -RO). CERT-RO este autoritatea competentă 
la nivel naţional pentru securitatea reţelei şi a sistemelor de Informaţii. 
În consecinţă, Safetech Innovations S.A. a fost înregistrat! în Registrul Naţional al Auditorilor de 
Securitate Obernetică, IDASC: QC-281721, cu o perioadă de valabilitate cuprinsă intre 26.08.2021 
şi 25.08.2024. Mai mult decât atât, 10 angajaţi ai Safetech Innovations S.A. au primit in mod 
Individual acreditarea de Auditor de Securitate Obemetică. ca urmare a primirii acredl�ril, 
conducerea estimează o creştere semnificativă a veniturilor pe linia de afaceri a audltului şi a 
securitătil informaţiilor. 
Prin majorarea de capital prevăzu� în prezentul Prospect, Compania doreşte extinderea activităţii 
Emitentului, prin înfiinţarea a două noi socle�ti în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi 
în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova şi comercializa · rviciile 
Companiei pe piaţa externă. Compania estimează ca in urma investitiei, entita „-v in Marea� ."tanie 
va genera o cifră de afaceri de aproximativ 6,4 milioane de euro in 2024, du d�Ct9 .; et( te. 
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2.2.3 Pieţele 
principale 

PORTOFOUU COMPLET DE SERVIOI $1 SOLUŢII 

Servicii :  Soluţii: 
• Teste de penetrare şi audit cod sursă 
• Consultanţă de securitate 
• Dezvoltarea şi implementarea 

standardelor de securitate 
• Monitorizarea evenimentelor de securitate 

(prin intermediul STI CERn 
• Detectare şi răspuns la incidente de 

securitate (prin intermediul STI CERn 
• Audit de securitate 
• Analii! de risc 
• Anallz! vulnerabllltăţilor 
• Design şi implementare program de 

securitate 
• Scanarea periodică a vulnerabilităţilor 
• Automatizarea configuratiilor de 

securitate 
• Servicii care asigura continuarea afacerii 

şi recuperarea datelor in caz de dezastru 
• Cursuri de securitate 

• Soluţii pentru managementul accesului 
• Soluţii pentru securizarea infrastructurii de 

reţea (Firewalls, IDS/IPS) 
• Soluţii pentru securizarea infrastructurilor 

critice 
• Soluţii pentru securitatea dispozitivelor mobile 
• Firewalls pentru protejarea aplicaţiilor Web 
• Soluţii pentru filtrarea traficului Web 
• Soluţii pentru securitatea dispozitivelor IoT 
• Soluţii pentru securitatea dispozitivelor 

medicale 
• Soluţii pentru securizarea poştei electronice 
• Soluţii pentru colectarea, analii! şi corelarea 

evenimentelor de securitate 
• Soluţii pentru securizarea bazelor de date 
• Soluţii pentru scanarea şi managementul 

vulnerabilltăţilor 
• Soluţii pentru protejarea staţiilor de lucru 
• Soluţii pentru prevenirea pierderii datelor 

.,�vJ..VEG1t€ ":>" '!'�· Q'<, l'!7 � w P\ (:.� \ 1" � 
Piata securităţii cibematice a crescut in primul rând datorită ameninţării ... câhdeC!e �ri .... informatic 
care vizează atât sectorul public, cât şi sectorul privat. În acelaşi if9'nJ?1_ ir\�� � vigoare a 
Regulamentului general privind protecţia datelor (GDRP), precum şi im eiiientarea dir ivei NIS în 
România a sporit gradul de conştientizare a ameninţărilor la adresa securităţi�bf:!.r!'� , precum şi a 
contribuit la creşterea cererii de produse de securitate cibernetică, precum şi de se..Vicii. 

Istoric deja stabilit: Safetech este prezent pe piaţa din Remania din 2011, având o reputaţie consacrată 
şi o bază de clienţi bine stabilită. În ultimii ani de activitate, societatea a livrat proiecte in diferite industrii, 
atât în mediul privat, cât şi in sectorul public. De-a lungul anilor, societatea a investit în formarea 
personalului său tehnic, precum şi in extinderea competenţelor şi capacităţilor echipei pentru a atinge şi 
menţine poziţia de lider pe piaţa de securitate cibernetică din România. 

Parteneriate globale: De-a lungul anilor, Safetech şi-a construit parteneriate puternice cu lideri globali 
pe diverse pieţe, oferind soluţii de securitate şi inovaţii pe piaţa de securitate. Printre partenerii globali ai 
societăţii enumeram: Bitdefender, Check Point, Cloudflare, CyberX, DarkTrace, HID Global. 

Gama larga de servicii oferite: SAFETECH INNOVATIONS oferă un „pachet unic" de securitate 
cibernetică, capabil să asiste organizaţiile in creşterea rezilienţei cibernetice şi soluţionarea tuturor 
tipurilor de probleme de securitate cibernetică care ar putea fi întâmpinate de companii atât din sectorul 
public, cât şi din cel privat. Modelul de afaceri adoptat de SAFETECH are in vedere asistarea companiilor 
in orice etapă, pornind de la verificarea şi testarea iniţială a securităţii, până la implementarea securităţii, 
chiar şi la monitorizarea constantă pentru orice încălcare a securităţii .  Prin implementarea unui astfel de 
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model de afaceri rezultă că serviciile oferite de SAFETECH necesită, de asemenea, monitorizări periodice, 
ceea ce se traduce prin clienţi care revin şi duc la înregistrarea unor fluxuri de venituri crescute şi 
constante. În plus, SAFETECH are experienţă în colaborare atât cu sectorul public, cât şi cu cel privat, 
ceea ce înseamnă că, având în vedere nivelul actual de digitalizare, practic orice companie sau instituţie 
din România şi din străinătate poate deveni un potenţial client al SAFETECH. Majoritatea serviciilor si 
implementarea soluţiilor se pot realiza de la distanţă, respectiv sediul SAFETECH, motiv pentru care 
compania nu a fost afectată de pandemie şi se poate internaţionaliza mult mai uşor. 

Extinderea dtre pieţele externe: În 2019, aproximativ 9% din veniturile societăţii au provenit din 
activităţile sale pe pieţele externe. Obiectivul societăţii este de a creşte semnificativ acest procent prin 
extinderea în Europa de Vest şi SUA, prin furnizarea de servicii către companii străine precum 
ArcelorMittal, dar şi prin extinderea in Est, prin atingerea unor pieţe precum Republica Moldova sau 
Ucraina. În 2020, 0,8 milioane lei, respectiv 5,2% din cifra de afaceri a fost generată de către clienţi de 
pe pieţele externe care au contractat Safetech pentru servicii de consultanţă în securitatea informaţiei 
şi servicii profesionale pentru implementarea de soluţii de securitate. 

2.3 Sb'Uctura organlzatorid 

2.3.1 
Organigrama 
Grupului 

2.3.2 
Dependenţa 
de alte 
entitiţl 

2.4 Investiţiile 

2.4.1 
Investiţii 
semnificative 
pâni la data 
Prospectului 

2.4.2 
Investiţii 
semnificative 
în derulare 

2.5 
Examinarea 
rezultatelor 
activităţii şi a 
situaţiei 
financiare 

Nu este cazul. Emitentul nu face parte dintr-un Grup. 

Nu este cazul. 

O descriere a investiţiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârşitul perioadei vizate de 
informaţiile financiare istorice incluse in prospect pânli la data documentului de Înregistrare. 

Nu este cazul. 

Trebuie furnizată de către emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200.000.000 EUR 
numai atunci când raportul administratorilor prezentat ş1 pregătit în conformitate cu articolele 19 şi 29 din Directiva 
2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru crestere). 

Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a SAFETECH la data de întocmire a Prospectului. 
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2.6 Informaţii 
privind 
tendinţele 
recente 
semnificative 

O descriere a celor mai semnificative tendinţe recente care au afectat vânz�rile, costurile şi preţurile de vânzare de 
la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi până la data Prospectului. 

În primul semestru al 2021, SAFEîECH INNOVATIONS a inregistrat venituri totale de 13,2 milioane lei, 
în creştere cu 120% taţi de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din această sumă, 6,5 milioane lei au 
fost generaţi în primul trimestru, iar 6,7 milioane lei au fost venituri generate în al doilea trimestru. 

Cifra de afaceri s-a ridicat la 9,3 milioane lei în primele 6 luni, o creştere de 76% în comparaţie cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut fiind îm�rţită în 4,4 milioane lei în primul trimestru şi 4,9 în al doilea trimestru. 
Din cifra de afaceri totală, aproxlmativ 55% au fost venituri provenite din servicii de securitate, în timp 
ce restul de 45% au Indus soluţii de securitate dbemetlcă (mentenanţi, suport şi implementare de soluţii 
de securitate). Motivul principal din spatele creşterii semnificative a cifrei de afaceri a fost legat de 
contractele recurente pe care compania le-a semnat cu dlenţil, pentru monitorizarea securităţii 
cibernetice, începând cu sfârşitul anului 2020, dar si a creşterii cererii de soluţii de securitate cibernetică. 
Acestea sunt contracte cu dienţi care sunt facturaţi lunar, în cadrul unor contracte pe termen mediu (în 
medie trei ani). 

Veniturile din producţia de active fixe necorporale şi corporale a crescut cu 626% în primul semestru din 
2021, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, datorită noului proiect cu grant UE accesat de 
SAFETECH INNOVATIONS în iunie 2020, cu o perioadă de implementare de 3 ani. Proiectul este destinat 
nCentrului de Excelenţi pentru Securitatea Cibernetică şi Rezilienţa Infrastructurii Critice (SafePIC)" şi îşi 
propune să crească capacitatea de răspuns CERT a SAFETECH la atacuri şi incidente de securitate 
cibernetică. Valoarea totală a proiectului este de 19,546,785.94 lei, din care, finanţarea nerambursabilă 
din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020, este în suma de 13,497,938.74 lei şi cofinanţarea din partea 
companiei în valoare de 3,763,795.00 lei. Perioada derulării proiectului este 2020 - 2023, iar partenerii 
Safetech sunt: Universitatea Naţionala De �rare "Carol I'' şi Institutul Naţional De Cercetare -
Dezvoltare Pentru Fizică şi Inginerie Nudeară " Horia Hulubei " - IFIN - HH/OFCTI. 
Alte venituri din exploatare au crescut uşor, cu 1 %. Mare parte din aceste venituri reprezintă subvenţiile 
pentru Investiţii transferate la venituri, corespunzătoare amortizării înregistrate a soluţiei proprii (proiect 
de fonduri nerambursabile, finalizat în 2019). 

Cheltuielile din exploatare s-au majorat într-un ritm mai lent, crescând cu 116% în comparaţie cu primele 
şase luni ale anului 2020, ajungând la 11,5 milioane lei în 51. Cea mai mare contribuţie la cheltuielile din 
exploatare a fost adusă de cheltuielile materiale, care au atins 4,7 milioane lei, o creştere de 146% in 
comparaţie cu perioada similară a anului anterior, cauzată de majorarea cifrei de afaceri i de faptul că 
SAFETECH a vândut mal multe soluţii de securitate cibernetică, împreună cu valoa 8. ,_generată 
de echipa companiei. În primul semestru al anului 2021, cheltuielile mat · au ln� .:.;achiziţii 
efectuate in cadrul proiectului cu fonduri UE. ; c=> I ·r �� 

.,_. "- n 
A doua cea mai mare contribuţie la cheltuielile din exploatare a fost adusă de ile cu af198ja care 
a crescut cu 61% comparativ cu perioada similară a anului anterior, aju - d la 3;f mii · e lei. 
Creşterea a fost dictată de o majorare cu 19% a numărului de angajaţi, de la 31 la� angajaţi . • nonnă 
întreagă, precum şi de o creştere a salariului angajaţilor. Având in vedere industria cOm-petitivă în cadrul 
căreia SAFETECH operează, compania măreşte salariile anual pentru a putea păstra cel mai buni angajaţi. 

Alte cheltuieli din exploatare, care includ in principal cheltuielile cu subcontractanţi şi furnizori de servicii, 
cheltuielile cu închirierea, asigurările precum şi cheltuielile cu telecomunicaţiile (telefon, internet), au 
crescut cu 148% ajungând la 1,7 milioane lei ca urmare directă a creşterii dimensiunii afacerii. O parte 
din cheltuielile induse în această categorie include şi cheltuielile acoperite în cadrul proiectului cu 
finanţare UE. 

Deprecierea şi amortizarea au avut cea mai semnificativă creştere, de 247%, ajungând la 1,3 milioane 
lei in 51 2021. Acest aspect este, de asemenea, direct legat de proiectul UE de cercetare şi dezvoltare, 
care indude achiziţionarea de active fixe necesare desfăşurării activităţii in scopul creşterii competitivităţii 
companiei (servere, laptopuri, mobilier, monitoare, dar şi soluţii pentru automatizarea proceselor). Aceste 
articole au fost achiziţionate şi puse in funcţiune în primul semestru al anului 2021. Fiind active fixe, 
costul acestora este acoperit de amortizarea lunară. 

SAFETECH a încheiat primul semestru al anului 2021 cu un rezultat operaţional de 1,6 milioane lei, o 
creştere de 156% faţi de aceeaşi perioadă a anului 2020. Venitul financiar a atins 6 mii de lei, în timp ce 
cheltuielile financiare au scăzut cu 62%, ajungând la 43 mii lei ca urmare a lichidării de către companie a 
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unei părţi din datoriile bancare existente. Pe măsură ce rezultatul financiar s-a îmbunătăţit, cu 66%, 
rezultatul brut a ajuns la 1,6 milioane lei, o creştere de 203% comparativ cu perioada similară a anului 
anterior. Impozitele au crescut cu 208%, la 309 mii de lei, atingând un rezultat net de 1,3 milioane lei, o 
creştere de 202% în compara�e cu perioada similară a anului anterior. 

2.7 Previziuni sau estimlrl privind profitul 

2.7.1 
Previziuni 

2.7.2 
Principalele 
ipoteze pe 
care 
Emitentul şi-a 
bazat 
previziunea 

2.7.3 
Declaraţie 
privind 
prognozele 

În cazul în care Emitentul a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă in vigoare şi valabilă), 
respectiva previziune sau estimare este inclug în Prospect. 

Previziuni pentru 2021 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al SAFETEOi a fost aprobat de acţionarii SAFETECH în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care a avut loc pe 16 aprilie 2021. Având în vedere evoluţia 
accelerată înregistrată până acum de companie în prima jumătate a anului, precum şl perspectivele 
pozitive pentru restul anului, Administratorul Unic al SAFITTCH, prin Decizia nr. 5 din data de 01.09.2021 
a aprobat bugetul revizuit pentru anul în curs, care a fost publicat in Raportul Semestrial din data de 06 
septembrie 2021. Bugetul revizuit pentru 2021 este prezentat mai jos: 

BUGETUL DE VENITURI ŞI 2020 LIVRAT 2021 2021 
CHEL TUIE LI A PROBAT REVIZUIT 

Cifra de afaceri 14.721.560 20.050.000 23.500.000 
Venituri imobilizări neco le 3.396.340 4.250.000 5.600.000 
Alte venituri de exploatare 381.384 385.000 385.000 
Venituri din diferen de curs valutar 14.655 20.000 15.000 
Venituri din dobânzi 3.721 4.000 4.000 
Total venituri 18.517.660 24.709.000 29.504.000 

Total cheltuieli 14.909.595 19.267.250 22.700.000 

Profit brut 3.608.065 5.441.750 6.804.000 

Impozit.pe profit 515.447 900.000 1.100.000 
Profit net 3.092.618 4.541.750 5.704.000 

Număr angajaţi 42 49 49 

Atunci când elaborează bugetele financiare, conducerea îşi realizează întotdeauna · 

contractelor deja semnate. Acestea sunt contractele recurente pe care compan llt� cu 
dienţii, pentru monitorizarea securităţii cibernetice, începând cu sfârşitul anu 020. C@a�le sunt 
semnate pe termen mediu (in medie 3 ani), iar dien�i sunt factura� lunar. a5'm_enecf��mf,ania are 
asigurate mai multe proiecte care au un termen mediu de finalizare şi care �t Jeflectâ'�Jll bLj)etul 
prezentat mai sus. Este important de men�onat ci bugetul are în vedere şi tna pe��atPlui şl a 
salariilor, aspecte necesare pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare cllen 'fo,e.

. .../ 
Previziunile realizate de Companie pot fi afectate de o serie de evenimente din�� menţionăm, însă 
fără a ne limita la acestea: (i) amânarea sau întâriierea execuţiei unor contracte; (ii) rezilierea sau 
supendarea executării unor contracte ca urmare a creşterii gradului de infectare cu virusul SARS-COV-2, 
şi impunerea subsecventă a unor restricţii; (iii) întârzierea semnării unor contracte privind serviciile 
adjudecate şi necontractate încă. 

Bugetul de mai sus Include doar rezultatele generate de SAFETECH la nivel individual, fără ca 
performanţa să fie generată de filialele din Marea Britanie sau SUA pe care compania inten�onează să le 
înfiinţeze după închiderea operaţiunii de majorare a capitalului social. Cele două entităţi nu vor genera 
venituri pe durata anului fiscal 2021. 

Conducerea Emitentului declară că estimarea privind profitul a fost elaborată şi pregătită pe o bază care 
este atât comparabilă cu informaţiile financiare istorice, cât şi conformă cu politicile contabile ale 
Emitentului. Declaraţia privind prognozele SAFETECH INNOVATIONS este disponibilă pe site-ul 
emitentului: httos://www.safetech.ro/wo-content/uploads/2021/02/Politici-Prognoze-SAFE.odf. 
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Secţiunea 3: FACTORII DE RISC 

Investiţia în acţiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiza atentă a 
factorilor de risc şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factorii de risc constau în acele elemente, 
situaţii sau condiţii interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele aşteptate asociate activităţii antreprenoriale 
sau investiţionale. Oricare dintre factorii prezentaţi mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult sau mai puţin important 
asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor Emitentului, respectiv asupra preţului de tranzacţionare şi lichidităţii 
acţiunilor sale, care ar putea determina pierderea parţială sau totala a Investiţiei de către potenţialii investitori. 
Prezenta secţiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activităţii emitentului, pe care acesta le consideră a fi cele mai 
relevante pentru investitori, în vederea luării unei decizii de Investiţie. Enumerarea factorilor de risc din aceasta secţiune este 
realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea materializării riscului şl impactul negativ 
asupra activităţii şi performanţei Societăţii. Totuşi, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca şi alte elemente, care fie nu sunt 
cunoscute persoanelor responsabile pentru Informaţiile din acest Prospect, fie sunt considerate irelevante la momentul actual, 
sa poată avea consecinţe asupra investiţiei in acţiuni. 
Investitorii trebuie sa întreprindl§ diligentele necesare în vederea unei evaluliri proprii asupra oportunităţii investiţiei, în raport 
cu nevoile, aşteptările, dlsponlbHităţile bl§neşti şl obiectivele investiţionale proprii. 

3.1 Riscuri 
de naturii 
operaţională 

3.2 Riscul de 
piaţă 

a. riscul privind planul de afaceri - SAFETECH opereazl§ în ceea ce poate fi consideratl§ încă o 
piaţă de nişă, în special in România. Compania vizeazl§ o creştere sustenabilă, bazată în primul 
rând pe modificările legislative la nivelul Uniunii Europene, care vor solicită companiilor din 
sectoare importante de activitate, cum ar fi energie, utilitl§ţi, Infrastructură critică sau din sectorul 
financiar-bancar, implementarea unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Cu toate acestea, 
în trecut, intrarea în vigoare a unor astfel de legi a fost amânată în România, iar conducerea nu 
poate prezice sau influenţa astfel de situaţii pe viitor, care pot avea un impact direct asupra 
realizării prognozelor. În prezent, în România există două reglementl§ri Importante care au impact 
asupra pieţei de securitate cibernetică. Acestea sunt: legea care transpune Directiva NIS privind 
securitatea reţelelor şi sistemelor Informatice, prima legislaţie europeanl§ privind securitatea 
cibernetică care prevede măsuri legale pentru stimularea nivelului general de securitate 
cibernetică în UE, care a fost transpusă recent în legislaţia românească şi Legea nr. 362/2018 
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 

b. riscul privind angajaţii / personalul cheie - succesul şi capacitatea de a livra proiecte 
dienţilor depind în foarte mare măsura de abilităţile personalului, de motivaţia precum şi de 
loialitatea acestuia. Piaţă românească de IT este una foarte corn · c.există riscuri ca 
angajaţii să poată părăsi compania. Pentru a gestiona aceste riscuri, ECH a adaptat o serie 
de măsuri: oferirea unul pachet de compensare competitiv şi �p�nitl#' de promovare, 
recrutarea constantă chiar dacă nu există proiecte in desfăşurar idoat·i>entru a putea acoperi 
întotdeauna cererea în creştere de la dienţi. În plus, compania r - te,a�ă ·âi;fN specialişti IT la 
începutul carierei, oferindu-le acestora oportunităţi de formare şl de_zvoltare. Daţorită acestui 
aspect, ponderea salariilor în costurile generale ale desflişurării --acti\/Îtătii este cea mai 
semnificativă, dar acest lucru ajută compania să îşi menţinl§ competitivitatea:-tu toate acestea, 
nu este garantat că SAFETECH va putea gl§si întotdeauna numl§rul necesar de personal calificat, 
in special in domeniul hacking-ului etic, care este extrem de nişat si necesită competenţe foarte 
specifice. 

Riscul de piaţă integrează factorii de risc din mediul extern societăţii, care pot influenţa activitatea 
SAFETECH. 
a. riscul legat de competiţie - intrarea unor noi competitori pe pia�, în special din afara României va 

intensifica concurenţa şi va pune presiune asupra activităţii desfăşurate de companie, aceasta din urmă 
trebuind să îşi adapteze în mod continuu strategia de business, alocarea resurselor şi pregătirea 
personalului, pentru a putea răspunde provocărilor generate de companiile care activează în acelaşi 
domeniu; 
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3.3 Riscuri 
sistemice 
privind 
Emitentul 

b. riscul de credit - acesta este riscul ca o terţă persoană fizică sau juridică să nu îşi îndeplinească 
obligaţiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o 
pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activităţile sale de exploatare şi din 
activităţile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci şi instituţii financiare, tranzacţii de schimb valutar 
şi alte instrumente financiare. Compania gestionează acest risc selectând cu atenţie dlenţii şi având o 
procedură strictă pentru documentarea comenzilor şi prestării serviciilor sau livrării bunurilor;riscuri 
economice generale - activităţile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice şl la condiţiile 
economice generale. Atât crizele financiare Internaţionale, cât şi mediul economic instabil pot avea 
efecte negative semnificative asupra activităţii, rezultatelor operaţionale şi poziţiei financiare a 
Emitentului. Turbulenţele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. Pieţele 
financiare internaţionale au resimţit efectele crizei financiare mondiale dedanşată în anul 2008. Aceste 
efecte s-au resimţit şl pe piaţa financiară românească sub forma lichidităţii scăzute a pieţei de capital, 
precum şi printr-o creştere a ratelor de dobândă de finanţare pe termen mediu, din cauza crizei globale 
de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta şi eventualele pierderi semnificative 
suferite de piaţa financiară internaţională, cu implicaţii majore pe piaţa locală, ar putea afecta 
capacitatea Emitentului de a obţine împrumuturi sau finanţări noi, în condiţii sustenabile. 

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluţia evenimentelor politice şi economice care influenţează în 
mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unităţi geo-politice. Riscul sistemic 
este nediferenţiat şi nu poate fi prevenit. 

a. 

b. 

riscul pierderii reputaţiei - este un risc inerent activităţii Companiei, reputaţia fiind deosebit de 
importantă în mediul de afaceri, mai ales în cadrul domeniului de activitate al acesteia, de securitate 
cibernetică. Riscul privind reputaţia este Inerent activităţii economice a SAFETECH. Abilitatea de a păstra 
şi de a atrage noi dienţi depinde şi de recunoaşterea brandului SAFETECH şi de reputaţia acestuia 
pentru calitatea serviciilor oferite pe piaţă. O opinie publică negativă despre Companie ar putea rezulta 
din practici reale sau percepute in piaţa de securitate cibernetică in general, cum ar fi neglijenţă in 
timpul fumizării de servicii sau chiar din modul în care SAFETECH îşi desfăşoară sau este percepută că 
îşi desfăşoară activitatea. 

riscul fiscal şi juridic - emitentul este guvernat de legislaţia din România şi chiar dacă legislaţia din 
România a fost în mare parte armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, pot apărea modificări 
ulterioare, respectiv pot fi introduse legi şi regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activitliţil 
companiei. Legislaţia din România este adesea neclară, supusă unor interpretări şi implementări diferite 
şi modificări frecvente. Atât modificarea legislaţiei fiscale şi juridi 9 - entuale evenimente 
generate de aplicarea acestora, se pot concretiza în posibile ame · proc entate companiei, 
care pot impacta activitatea Emitentului. 

:J ,.... ,..-.. � ţ� ,.. r: \ ';::- lr = 
< fl-u. � - (') 
� •. O'of>. -r I 

Secţiunea 4: GUVERNANTA CORPORATIVĂ 
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În această secţiune este explicat modul de administrare a Emitentului şi rolul persoanelor implicate in administrarea societăţii. În plus, 
aceasta fumizeazli informaţii privind activitatea anterioară a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora 
şi legătura potenţială dintre remunerare şi perfonnanţele emitentului. 

4.1 Organele 
de 
administrare 
şi conducerea 
superioară 

Compania este administrată de un Administrator Unic, domnul Victor Gânsac, pe un mandat de 2 ani, 
începând de la data de 25.09.2020. 

Victor GÂNSAC - Administrator Unic şi Director General 

Victor Gânsac este unul din fondatorii companiei SAFETECH, care a anticipat faptul că tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor reprezintă una dintre premisele dezvoltării societăţii moderne, dar şi că 
spaţiul cibernetic generează atât oportunităţi de dezvoltare cât şi riscuri la adresa funcţionării acesteia. 

Pornind din poziţia de profesionist in domeniul Securităţii Informaţiei, în sectorul bancar a acumulat in 
baza unei experienţe practice de pionierat şi a unor cursuri de pregătire şi specializare cunoştinţe şi 
abilităţi definitorii atât în domeniul tehnic, în domeniul guvemanţei şi managementului securităţii 
cibernetice cât şi în domeniul managementului instituţional care ii permit în prezent să exercite funcţia 
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de director general din poziţia unui expert in securitate cibernetice cu competenţă şi experienţă 
managerială relevanţă. 

Cele mal importante abilităţi tehnice, susţinute de certificări internaţionale, indud securitate 
Informatică, testarea securităţii, gestionarea securităţii, dezvoltarea de programe şi politici de 
securitatea Informaţiilor, toate combinate cu capacitatea de a oferi consiliere managementului în 
domeniul securităţii informaţiei, al managementului riscurilor IT&C şi continuităţii afacerii după atacuri 
cibernetice. 

Victor Gânsac deţinea la 18.10.2021 o pondere de 39,1154% din capitalul social al companiei. în ultimii 
5 ani, lui Victor Gânsac nu i-a fost Interzis de către o instanţă de judecată să îndeplinească funcţia de 
membru al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale. În ultimii S ani, nu 
au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăţi 
comerciale, din ale căror consilll de administraţie sau supervizare să facă parte Victor Gânsac. Victor 
Gânsac nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului. 

Victor Gânsac îşi destaşoara activitatea la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei 
Center, etajele 1-2, Sector 2, Bucureşti. 

Nu există relaţii de rudenie intre Victor Gânsac şi Paul Rusu. 

Victor Gânsac nu desfăşoara activităţi in afara Companiei, care să reprezinte activităţi semnificative 
pentru activitatea SAFETECH. 

Companii afiliate: Victor Gânsac deţine 20% din compania Safetech Intelligence SRL Compania nu 
are nicio activitate începând cu 2019. 
Paul RUSU - Director Economic ,r de Personal 

Paul Rusu are o experienţă de peste 30 ani in poziţii similare la nivelul unor companii şi instituţii 
publice, a fost Implicat in proiecte majore şi a gestionat dezvoltarea economică a unor domenii 
importante in perioade de criză asigurând nu doar resursele economice şi de personal dar şi dialogul 
social prin asumarea responsabilităţii, negociere şi leadershlp. Absolvent de studii economice şi 
militare are expertiză necesară şi o abordare flexibilă atât în definirea unor strategii şi planuri de 
dezvoltare sustenabile şi a unor investiţii responsabile cât şi in gestionarea resurselor economice, 
financiare şi umane necesare implementării acestora. 

Paul Rusu deţinea la 18.10.2021 o pondere de 39,0915% din capitalul social al companiei. În ultimii 
5 ani, lui Paul Rusu nu i-a fost interzis de câtre o instantă de judecată să îndeplinească funcţia de 
membru al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale. În ultimii 5 ani, 
nu au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăţi 
comerciale, din ale căror consilii de administraţie sau supervizare să facă su. Paul Rusu 
nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului. Q"" � ��-<' 

� tll"1' � Paul Rusu îşi desfăşoară activitatea la sediul Companiei din Strada F J!iei[nr.�12�, F� zei Center, 
etajele 1-2, Sector 2, Bucureşti. � &r c.,BP.i J 
Nu există relaţii de rudenie intre Paul Rusu şi Victor Gânsac. 'tr 
Paul Rusu nu desfăşoară activităţi in afara Companiei, care să reprezinte actMtăţBe � ificative pentru 
activitatea SAFETECH. 

. 

Companii afiliate: Paul Rusu deţine 20% din compania Safetec:h Intelligence SRL. Compania nu are 
nicio activitate începând cu 2019. 
Detalii privind orice condamnare pentru fraudă pronunţată în cursul ultimilor cinci ani cel puţin şi detalii privind 
orice incriminare şi/sau sancţiune publică oficială adusă/impusă persoanei de la punctul 4.1. de către autorităţile 
statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale). 

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare si/sau sancţiuni publice oficiale aduse 
de către autorită�le statutare sau de reglementare in dreptul persoanelor menţionate în prezenta 
secţiune. Persoanele prevăzute la punctul 4.1. nu au fost împiedicate de o instantă să acţioneze ca 
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină in 
gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent. 
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4.2 
Remuneraţie 
şi beneficii 

4.2.1 Cuantumul remuneraţiei plătite şi a beneficiilor acordate pentru ultimul exerciţiu 
financiar complet, pentru persoanele menţionate la punctul 4.1 

În ultimul exerciţiu financiar încheiat, conducerea Societăţii a fost asigurată de domnul Victor Gânsac, 
În calitate de Administrator Unic şi director general. În anul 2020, cuantumul remuneraţiei plătite şi 
beneficiile În natură acordate de către Emitent administratorului unic Victor Gânsac reprezintă: 

Remuneraţie brută în valoare de 239.982 lei, 

Alte beneficii obţinute: Auto, abonament dinică medicală privată, asigurare de răspundere civilă. 

De asemenea, în anul 2020, cuantumul remuneraţiei plătite şi beneficiile în natură acordate de către 
Emitent domnului Paul Rusu reprezintă: 

Remuneraţie brută În valoare de 183.917 lei, 

Alte beneficii obţinute: auto, abonament clinică medicală privată. 

4.2.2 Cuantumul total al sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor 
beneficii 

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi alte beneficii persoanelor menţionate la punctul 
4.1. 
4.2.3 Cele mai recente informaţii posibile privind participaţiile deţinute în capitalurile 

proprii ale emitentului şi eventualele opţiuni pe acţiunile emitentului de către 
fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 

La 18.10.2021, domnul Victor Gânsac deţine 39,1154 % din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS 

S.A., iar domnul Paul Rusu, 39,0915%. Persoanele prevăzute la punctul 4.1. de mai sus nu deţin opţiuni 
asupra acţiunilor Emitentului. 
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Secţiunea 5: INFORMAŢII FINANCIARE şi INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANŢĂ 

5.1. 
Informaţii 
financiare 
Istorice 

5.1.1 
Informaţii 
istorice 
auditate 
pentru 
ultimele 
doul 
exerciţii 
financiare 

Infonnaţille financiare induse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare ale Emitentului 
la 31.12.2019 şi 31.12.2020, situaţii întoonite in conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate. 

Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului încheiat la 31.12.2019 precum şl 31.12.2020 au fost 
auditate. Pentru ambele exerciţii financiare, opinia auditorului este f'Ară rezeive. 

CONT DE PROm ŞI PIERDERE 

IN DICATORI CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE (LEI) 31/12/2019 31/ 12/2020 A 0/o 

Venituri din exploatare, din care: 12.974.331 18.499.284 42.60/o 
Cifra de afaceri 10.545.775 14.721.560 39.6% 
Venituri din producţia de lmoblli?Ari necorporale si 

coroorale 2.067.026 3.396.340 64,3% 
Alte venituri din exploatare 361.530 381.384 5,5% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 11.229.844 14.709.418 310/o 
Cheltuieli cu materialul 3.951.755 4.724.445 19 6% 
Alte cheltuieli materiale 29.591 32.781 10,8% 

Cheltuieli cu energia si apa 59.066 51.519 -12,8% 
Cheltuieli privind mărfurile 251.080 180.282 -28.2% 

Cheltuieli cu personalul 4.637.297 6.128.456 32 2% 
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare 628.081 � I� � 45.3% 
Alte cheltuieli de exploatare 1.672.974 A619.05s .,.(<'� ... "" 0,1% 

Rezultat operaţional 1.744.487 '�.7a.a&�; ' 1� 20/o 
Venituri financiare 

... -
43.424 � :18.37.6\ °\T _§ �.7% 

Cheltuieli financiare 271.561 Y'1r200.1n ·�6.30/o 
Rezultat financiar (228.137) c18i8'6"il' 

. 
20.30/o 

Venituri totale 13.017.755 18.517.660 42 2% 
Cheltuieli totale 11.501.405 14.909.595 29.6% 

Rezultat brut 1.516.350 3.608.065 137.90/o 
Impozitul pe profit/alte impozite 268.207 515.447 92.2% 

Rezultat net 1.248.143 3.092.618 147,8% 

Veniturile din producţia de imobilizări reprezintă costul lucrărilor interne efectuate de societate, care se 
înregistrea.zA ca imobilizări corporale şi necorporale. Această înregistrare se efectuează în fiecare dintre 
lunile când s·au înregistrat costuri în legătură cu realizarea de imobilizări necorporale. În aceste costuri se 
regăsesc cheltuielile cu salariile personalului ce desf'Aşoară activitate de programare, o cotă parte din 
amortizarea licenţelor şi softurilor utilizate pentru realizarea serviciilor de programare cât şi o cotă parte 
din amortizarea calculatoarelor şi a altor unităţi de calcul folosite pentru producerea softului etc. Această 
categorie de venituri nu influenţează rezultatul exerciţiului, acestea fiind în oglindă cu cheltuielile efectuate 
în cursul lunii din activitatea de cercetare-dezvoltare (conform raportului de audit). 
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BILANŢ 

-

IN DICATORI DE BILANŢ (LEI) 31/12/2019 31/ 12/2020 f. O/o 

Active imobilizate, din care: 8.374.347 8.015.560 -4.30/o 
Imoblllzări necorporale 7.712.926 7.004.384 -9.2% 

lmobiflzări corporale 659.871 1.008.626 52.9% 

Imobilizări financiare 1.550 2.550 64.5% 

Active circulante, din care: 5.766.503 18.270.862 187.50/o 
Stocuri 262.710 121..276 -15.8% 

Creanţe 5.184.497 16.458.31.2 21.5�1i% 
Creanţe comerciale 3.510.106 2.844.932 -19% 

Creanţe cu societăţi afiliate 344.654 - -100% 

Alte active 1.329.737 13.613.380 916.2% 

Casa şi conturi la bănci 319.296 1.691.274 429,7% 

Chel 
. 

i înre istra g te în avans 83.772 58.453 -30 20/o 
-

Total activ 14.224.622 26.344.875 85,2% 

Datorii curente, din care: 4.751.897 4.232.582 -10 90/o 
Furnizori terţi 2.161.419 1.440.094 -33 4% 

Datorii cu societăţile afiliate 447.309 86.959 -80 6% 

Datorii bancare 1.683.326 1.082.748 -35 7% 

Datorii faţă de acţionari 283.463 -100% 

Leasing financiar 79.643 38.632 -51 5% 

Alte datorii pe termen scurt 96.737 1537 6% 

Datorii pe termen lung, din care: 1.523.055 -94 70/o 
Datorii bancare 1.307.368 -100% 

Leasing financiar 215.687 

Venituri în avans 6.686.308 
Din care venituri din subvenţii 6.188.606 

Total Datorii 12.961.260 56 00/o ---

capitaluri proprii, din care: 1.263.362 6.122.480 -�8� 60/o 
Capital subscris şi vărsat 400 625.000 156150% 

Prime de capital 2.375.000 

Rezerve legale 80 125.000 156150% 

Alte rezerve 1.239 29.782 2303 7% 

Profitul/pierderea rep()_rtată 13.500 -100% 

Profitul/pierderea ex. Financiar 1.248.143 3.092.618 147 8% 
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S.1.2 
Modificarea 
datei de 
referinţi 
contabili 

5.1.3 
Standardele 
de 
contabilitate: 

CASH-FLOW 

Sfârşitul perioadei de raportare/an financiar 
Numerar la începutul anului 

Numerar la sfârşitul anului 

31/12/2019 
521.702 
319.296 

31/12/2020 
319.296 

1.691.274 

EXPLOATARE 2019 2020 
Intrari de fluxuri de numerar din 

Oienţi 
Alte operaţiuni/subvenţii 

Ieşiri de fluxuri de numerar pentru 
Achiziţii de stocuri 
Cheltuieli generale de exploatare si administrare 
Salarii 
Dobânzi 
Impozit pe venit 

Situaţia neta a fluxurilor de numerar din activitatea de 
exploatare 

ACTIVITATE I NVESTITIONALA 
Intrări de fluxuri de numerar din 

Majorări capital social 
Prime de emisiune 

Ieşiri de fluxuri de numerar pentru 
Achiziţii de mijloace fixe 
Împrumuturi acordate/leasing 
Achiziţii participaţii/valori mobiliare 

Situaţia neta a fluxurilor de numerar din activitatea 
investiţională 

Împrumuturi 
Ieşiri de fluxuri de numerar pentru 

Plata împrumuturi primite 
Dividende 

Situaţia neta a fluxurilor de numerar din activitaţi financiare 

SITUATIA NETA A FLµ�URJLOR QE NUMERAR 

12.984.199 
1.723.219 

(5.909.214) 
{1.732.040) 
(4.637.297) 

(194.748) 
(268.207) 
1.965.912 

(198.426) 

18.281.917 
1.616.402 

(10.412.868 
) 

(2.634.442) 
(6.128.456) 

(155.617) 
(515.447) 

51.489 

624.600 
2.500.000 

(196.367) 

"' ... 
(1.996.495)'-{3:i56:642) 

(919 .195) (1.006.580) 
(1.969.892) (1.607. 744) 

(202.�06) 1.311.gis 

Dacă emitentul şi-a modificat data de referinţă contabilă în intervalul pentru care ii sunt solicitate informaţiile financiare 
istorice, informaţiile istorice auditate vor acoperi cel puţin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost 
activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menţionate. 

Nu este cazul. 

Politicile contabile aplicate în întocmirea situaţiilor financiare auditate sunt prezentate în cele ce 
urmează: 

1. Contabilitatea de angajament: Situaţiile financiare sunt elaborate conform contabilităţii de 
angajament. Astfel efectele tranzacţiilor şi a altor evenimente sunt recunoscute atunci când 
acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar este încasat sau 
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metode 
contabile 

plătit, şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor 
aferente. 

2. Principiul continuităţii activităţii: Situaţiile financiare sunt elaborate pornind de la prezumţia ca 
Societatea îşi va desfăşura activitatea şi în viitorul previzibil, aceasta neavând nici intenţia nici 
nevoia de a-şi lichida sau reduce semnificativ activitatea : dacă o astfel de Intenţie sau nevoie ar 
exista, ar fi nevoie ca situaţiile financiare să fie întocmite pe o bazA diferită de evaluare şi în acest 
caz vor fi prezentate Informaţii cu privire la baza utilizată. 

Principii contabile 

Principiul permanenţei metodelor 
Acesta presupune continuitatea aplic:Arli aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea 
in contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând 
comparabilitatea în timp a Informaţiilor contabile. 

Principiul prudenţei 
Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenţei. Au fost avute 
în vedere următoarele aspecte: 

au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului 
financiar; 
s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere 
în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unul exerciţiu financiar anterior, chiar 
dacă asemenea obligaţii sau pierderi au apărut intre data incheierli exerciţiului financiar şi data 
întocmirii situaţiilor financiare; 
s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor. 

Principiul Independenţei exerclţlulul 
S-au luat in considerare toate veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar pentru care se 
face raportarea, flirt a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuArii plAţilor. 

Principiul evaluirll separate a elementelor de activ şi pasiv: 
În vederea stabilirii valorii totale corespunzAtoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat 
valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv. 

Principiul necompensăril 
Valoarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce 
reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. 

Principiul prevalenţei economlculul asupra jurldlculul 
Informaţiile prezentate in situaţiile financiare reflectA realitatea economi��-� 
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. c;,„fb � 

Politici şi metode contabile { fJ!> �1 Lr \ 
Societatea ţine evidenţa contabilă în moneda naţională şi întocmeşte situaţiile f!Jiar;t0ar�:,iOit;Cln� itate 
cu Reglementările Contabile emise de către Ministerul Finanţelor Publice din Româ�ia in acest 

Situaţiile financiare prezentate pentru anul 2019 şi 2020 sunt intoonite in conformitate clJ revederile 
Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directivele Europene 
şi Ordinul MFP 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP. 
Evaluarea sumelor exprimate în monedă străină 

Tranzacţiile efectuate in valută sunt evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR de la data efectuării 
tranzacţiei. câştigurile şi pierderile la decontarea acestor tranzacţii sunt evidenţiate în contul de profit şi 
pierdere, activele şi datoriile în valută sunt transformate in lei la cursul oficial emis de BNR în ultima zi a 
perioadei de raportare şi la cursul de la finele fiecărei luni. 

Patrimoniul Societăţii a fost inventariat în baza deciziei emisă de conducerea Societăţii conform OMFP nr. 
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor i ca italurilor ro rii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul verbal al comisiei 
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5.1.4 
Modificarea 
cadrului 
contabil 

5.1.5. 
Situaţiile 
financiare 
consolidate 

centrale de inventariere şi cuprinse în balanţa de verificare care a stat la baza intooniril situaţiilor financiare 
pentru anul 2019 şi 2020. 

Activele Imobilizate sunt înregistrate la cursul istoric diminuat cu amortizarea calculată linear asupra valorii 
de intrare a mijlocului fix. Duratele normate de amortizare sunt stabilite de Societate în concordan� cu 
Legea nr.15/1994 şi H.G. 2139/1994. Amortizarea fiscală se calculează conform Legii nr. 227/2015 Codul 
fiscal actualizat. 

Cheltuielile privind reparaţiile sau întreţinerea Imobilizărilor corporale au fost înregistrate în cheltuielile 
perioadei în care au apărut. 

Stocurile achiziţionate cu titlu oneros sunt evaluate la intrare în Societate la costul de achiziţie iar evidenţa 
se ţine pe fiecare tipodimensiune de material - inventarul permanent. 

Obiectele de inventar se trec integral pe costuri la darea lor în consum. 

Creanţele sunt prezentate în bilanţ la valoarea Istorică - sunt certe şi exigibile. 

Disponibllităţile în valută au fost evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data bilanţului 
iar diferenţele de curs sunt înregistrate în conturi de venituri financiare şi cheltuieli financiare respectiv 
contul de profit şi pierdere. 

Eliberarea sumelor din casierie au la bază documente legal întocmite şi aprobate de personalul împuternicit 
de conducerea Societăţii. 

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce 
urmeazi a fi plătite pentru bunurile şi serviciile primite. 

Veniturile şi cheltuielile sunt evidenţiate la data facturării şi respectiv la data consumului, Societatea 
întoanind lunar balanţa de verificare şi alte documente financiar contabile, calculul impozitului pe profit 
fiind efectuat trimestrial. 

Contabilitatea Emitentului se ţine Intern de către departamentul de contabilitate al SAFETEot. 

La nivelul Societăţii evidenţa primară, analitică şi sintetică se ţine cu ajutorul programului informatic. 
Înregistrările în contabilitate privind operaţiunile economico-financiare produse în structura elementelor 
patrimoniale au la bază documente primare justificative şi sunt în concordan� cu normele metodologice 
în vigoare. Societatea utilizează registrele de contabilitate prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991 
republicată, modificată şi completată cu O.G.61/2001 art.19, respectiv Registrul-jurnal, Registrul inventar 
şi Cartea mare. 

Ultimele informaţii financiare istorice auditate ale Emitentului care conţin���ţii
-;�;ative pentru exerciţiul 

precedent, sunt prezentate şi elaborate într-o formll compatibilă cu cadrul �nd,ar.d� �tal· care va fi adoptat în 
următoarele Situaţii financiare anuale publicate ale Emitentului. 

I� L · '/' � 
Infonnaţiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu !��d�rdele· naJorti de contabilitate, şi 
indud (a) bilanţul; (b) contul de profit şi pierdere; (c) cash-flow; (d) rri�odele conta?,iJe şi notele explicative. 

... , . . 
Nu este cazul. 
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5.2 Infonnaţii financiare Interimare fi afte Informaţii financiare 

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE 

- -

PROFIT & LOSS STATEMENT (LEI) 30/06/2020 

Venituri din exploatare, din care: 5.982.987 
Cifra de afaceri 5.282.634 
Venituri din producţia de lmobUl�ri necorporale 

si corporale 507.334 
Alte venituri din exploatare 193.019 

Cheltuieli din exploatare, din care: 5.346.878 
Cheltuieli cu materialul 1.922.511 
Alte cheltuieli materiale 18.933 
Cheltuieli cu energia si apa 29.510 
Cheltuieli privind mărfurile 40.717 
Cheltuieli cu personalul 2.278.703 
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare 385.514 
Alte cheltuieli de exploatare 670.990 

Rezultat operaţional 636.109 
Venituri financiare 3.796 
Cheltuieli financiare 114.329 

Rezultat financiar (110.533) 
Venituri totale 5.986.783 

Cheltuieli totale 5.461.20 � 
Rezultat brut 525.57«� 

Impozitul pe profit/alte impozite 100.370 
Rezultat net 425.206 
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30/06/2021 

13.167.628 
9.290.326 

3.682.338 
194.964 

11.537.578 
4.728.079 

26.318 
29.166 
71.073 

3.678.513 
1.337.316 
1.667.113 

1.630.050 
5.876 

43.001 
(37.125) 

,l[j·· �· 
.l�� 

"' 

D, 

� i 
[Jt�11:. �80.5� - - -, 1\f 9i: ' 1.592.92i/ 

. ' > , 
'-._• p,-J09:l'l6 

1.283.749 

I!. O/o 

1200/o 
76% 

626% 
1% 

1160/o 
146% 
39% 
-1% 
75% 
61% 

247% 
148% 

1560/o 
55% 

·62% 
660/o 

120% 

112% 
2030/o 
208% 

2020/o 



BILANŢ 

IN DICATORI DE BILANŢ (LEI) 30/06/2020 30/06/2021 f1 O/o 

' 
Active imobilizate, din care: 4.953.213 11.527.220 133% 

Imobilizări necorporale 4.026.183 9.791.949 143% 

Imobilizări corporale 924.480 1.732.721 87% 

Imobilizări financiare 2.550 2.550 0% 

Active circulante, din care: 16.710.477 14.496.220 -13% 
stocuri 254.167 99.754 -61% 

Creanţe 16.356.738 11.983.848 -27% 

Creanţe comerciale 1.878.690 3.681.752 96% 

casa şi conturi la bănd 99.572 2.412.618 2323% 

Cheltuieli înregistrate în avans 146.422 119.047 -19% 
Total activ 21.810.112 26.142.487 20% 

Datorii curente, din care: 2.120.692 3.789.726 79% 
Furnizori terţi 637.759 1.921.542 201% 

Datorii faţă de companii afiliate 89.309 o ·100% 

Datorii bancare 150.000 331.748 121% 

Datorii faţă de acţionari 31.244 437.500 1300% 

Leasing financiar 78.616 52.578 ·33% 

Alte datorii pe termen scurt 1.133.764 1.04f;1SQ ·8% 

Datorii pe termen lung, din care: 2.221.929 Ai4.5o7 ��:-67°/o 
Datorii bancare 2.045.910 '� �� '$ �� . . .:; �68% 

Leasing financiar 176.019 � '6d)08� :�1 9-55% 

Provizioane 170.631 
.1:..- f , • . i.. V 

\0.l,70.631 !9o% 
Venituri în avans 15.792.423 ' -� 14.65,.525 . � -7% 

Venituri din subvenţii 15.566.195 14.427.996 ·7% 

Alte venituri în avans 226.228 231.529 2% 

Total Datorii 20.135.044 19.173.758 -SO/o 

capitaluri proprii, din care: 1.675.068 6.968.729 3160/o 
capital subscris şi vărsat 400 3.125.000 781150% 

Prime de capital o 2.375.000 100% 

Rezerve legale 80 125.000 156150% 

Alte rezerve 1.239 29.782 2304% 

Venituri reţinute 1.248.143 30.198 ·98% 

Profit / (pierdere) pentru perioadă 425.206 1.283.749 202% 

Total capitaluri proprii şi datorii 21.810.112 26.142.487 20% 

28 



5.3 
5.3.1 
Auditarea 
Informaţiilor 
financiare 
anuale 

5.3.2 Alte 
Informaţii 
auditate de 
auditori 

Situaţiile financiare ale Emitentului pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 au fost auditate 
de către Persoana fizica autorizata Dascalu Cristina-Ionela, înregistrat la Registrul Public electronic al 
auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF 4285. 

Raportul de audit aferent exerclţiulul financiar 2019 
Opinia fără rezerve 
'in opinia noastra, situaţiile financiare anexate ale Societăţii sunt întoanite, sub toate aspectele 
semnificative şi prezintă poziţia financiară a entităţii la 31 decembrie 2019, precum şi performanta sa 
financiară, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
din România nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale." 
Baza opiniei 

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de camera 
Auditorilor Financiari din România ('1SA"). Societatea de audit este independentă faţă de Emitent, în 
conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesionişti ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de 
Etică pentru Contabili impreun5 cu cerinţele de etică relevante pentru auditul situaţiilor financiare din 
România, şi a îndeplinit celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe 
şi codul IESBA. Auditorul considera că probele de audit pe care le-a obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a constitui baza opiniei de audit. 
Raportul de audlt aferent exerciţiului ftnanclar 2020 
Opinia fără rezerve 
'in opinia noastra, situaţiile financiare anexate ale Societăţii sunt întoonlte, sub toate aspectele 
semnificative şi prezintă poziţia financiară a entităţii la 31 decembrie 2020, precum şi performanta sa 
financiară, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
din România nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale." 
Baza opiniei 

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de camera 
Auditorilor Financiari din România ('1SA"). Societatea de audlt este independentă faţă de Emitent, in 
conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesionişti ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de 
Etică pentru Contabili împreun5 cu cerintele de etică relevante pentru auditul situ · financiare din 
România, şi a îndeplinit celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica, în con e cerinţe 
şi codul IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obţjnut t su�c;_� ;,. ecvate 
pentru a constitui baza opiniei de audit. � i:, �._-· I/' � 
Indicarea celorlalte inrormaţii din documentul de înregistrare care au fost auditate de a Ou tXÎ J 
Situatiile aferente primului semestru al anilor 2020 şi 2021 au făcut obiectul unei n:\l�u� �� re�zuire. 
Raport de revizuire a situaţiilor financiare Interimare la 30 iunie 2020 
Opinie fără rezerve 

„În baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoştinţă de nimic care să ne tacă să aedem că situaţiile finandare 
interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificatillf!, poziţia finandară interimară a 
Sodetăţii la data de 30 iunie 2020, şi petformanţa sa linândară interimară pentru perioada de 6 lunl Încheiată 
la această dată, in conformitate cu /AS 34 Raportarea financiară interimară. "' 

Baza opiniei 

Raportul de revizuire a fost realizat în conformitate cu Standardul Internaţional privind Misiunile de Revizuire 
(ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de Revizuire a Situaţiilor Rnandare Istorice adoptat de camera Auditorilor 
Financiari din România. 
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5.3.3 
Informaţii 
financiare 
neauditate 

5.4. 
Indicatorii
cheie de 
performanţi 
(KPI) 

Raport de revizuire a sltuaţlllor flnandare Interimare la 30 Iunie 2021 

Opinia fără rezerve 

"În baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoştinţă nimic care să ne facă să credem că situaţiile financiare 
interimare anexilte nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară interimară a 
Societăţii la data de 30 iun ie 2021, şi performanţa sa financiară interimară pentru perioada de 6 luni Încheiată 
la această dată, În conformitate cu /AS 34 Raportarea finandară interimari' 

Baza opiniei 

Raportul de revizuire a fost realizat în conformitate cu Standardul Internaţional privind Misiunile de Revizuire 
(ISRE) 2'400 (Revizuit), Misiuni de Revizuire a Situaţii/or Finandare Istorice adoptat de camera Auditorilor 
Financiari din România. 

În cazul în care informaţiile financiare din Prospect nu au fost e�rase din situaţiile financiare auditate ale emitentului, 
se menţionează sursa acestora şi faptul că informaţiile nu sunt auditate. 

Informaţiile financiare interimare la 30.06.2020 şi 30.06.2021 au făcut obiectul unei misiuni de revizuire, 
concluziile rapoartelor auditorului fiind prezentate la punctul 5.3.2 de mai sus. 

În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare şi în cazul în care un emitent a publicat 
indicatori-cheie de performanţă financiari şi/sau operaţionali sau a ales să includ:! astfel de indicatori în documentul de 
înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanţă ai emitentulu. 
pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada vizată de informaţiile financiare istorice. KPI trebuie calculaţi pe o bază 
comparabilă. 

Principalii indicatori operaţional! cu care societatea măscara productivitatea si eficienta activităţii sunt: 
• Profitabilitatea 
• Productivitatea valorică 
• Gradul de satisfacere al clientului 
• Gradul de mulţumire al salariatului 

Din punctul de vedere al strategiei de afaceri, este important de subliniat di ponderea liniilor de afaceri 
individuale în veniturile totale poate diferi de la un an la altul. Acest lucru este cauzat de faptul di echipa 
SAFETECH este flexibilă şi se adaptează la nevoile pieţei, precum şi urmăreşte întotdeauna să obţină 
profitabilitate. Având în \Iedere contextul legislativ şi cererea, serviciile individuale pot avea marje de 
profitabilitate diferite in fiecare an. Obiectivul managementului este urmărirea întotdeauna a profitului, nu 
a veniturilor şi prioritizarea proiectelor cu valoare adăugată cu cele mal mari marje de profitabilitate. 

Este important de menţionat ca echipa de vânzări a SAFETECH este răsplătită cu un bonus din fiecare 
vânzare. Bonusul variază, de la un procent de 1 % la 5% din marja bruta, cu valoare diferită in funcţie de 
linia de business şi profitabilitatea contractului. În acest mod, societatea se asigura că echipa sa este 
motivată să se alăture şi să rămână in companie şi de asemenea să livreze proi nificative. 

Modelul de afaceri al companiei permite revânzarea cu succes a altor servi · !e��rente. � e client are un 

poate identifica oportunităţi noi şi recomandă acestuia produse sau 51.lPllmentâre. el, cu fiecare 
acr:ount manager dedicat care, în urma discuţiei cu echipa tehnică ce uţlo(i�ază�lirea Oientului 

client câştigat, există un potenţial semnificativ pentru creşterea val �,;;ervlciil!J.!)Jivrat� De exemplu, 
contractele de monitorizare a securităţii vin de obicei cu serviciul pentru guvernare de ritate. Pentru 
clienţii care solicită teste de penetrare, de obicei se recomandă servicii suplime�tar� � urv:iâ're a rezultatului 
testului. 

Pentru potenţialii clienţi interesaţi de soluţiile şi serviciile SAFETECH, se asigură şi demonstraţii gratuite de 
funcţionare a soluţiilor, prin implementări pilot la sediul acestora, pentru a dovedi utilitatea implementării 
acestora 

Pentru a asigura satisfacţia angajaţilor, in fiecare an societatea colaborează cu consultant extern care 
realizează interviuri individuale cu toţi angajaţii şi apoi raportează rezultatele, in mod anonim, conducerii. 
ca urmare a acestei masuri societatea a desfăşurat o reorganizare finalizată în 2020, ca parte a procesului 
de pregătire a listării pe Bursa de Valori Bucureşti, pentru a maximiza beneficiile oferite de listare şi a oferi 
investitorilor o companie cu o structura corporativa bine definită şi capabilă să furnizeze profituri consistente. 

În ceea ce priveşte indicatorul ce se referă la Productivitatea valorică, acesta este calculat conform 
raportului dintre cifra de afaceri a Emitentului într-un an financiar şi numărul mediu scriptic de angajaţi. 
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s.s 
Modlflcirl 
semnificative 
ale poziţiei 
financiare a 
emitentului 

5.6 Politica 
de 
distribuire a 
dividendelor 

Valorile cantitative ale acestui indicator sunt prezentate in tabelul de mai jos, acestea fiind exprimate în 
RON: 

Indicator 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Productivitatea 198.345 RON 301.308 RON 368.039 RON 221.198 RON 
va lord 

Referitor la ceilalţi doi indicatori operaţionali, respectiv Gradul de satisfacere al dlentului şi Gradul de 
multumire al salariatului, aceştia nu sunt evaluat! in mod cantitativ de către Emitent, însă evaluarea calitativă 
este Hfoarte bunii' pentru ambii Indicatori. 

O descriere a oricărei modificăn semmficative a poziţiei financiare a grupului care s-a produs de la sfârşitul 
ultimului exerciţiu financiar pentru care au fost publicate situaţii financiare auditate sau informaţii financiare 
interimare, sau o dedaraţie negativă adecvată. 

De la momentul prezentării situaţiilor financiare revizuite la data de 30 iunie 2021, nu s·au înregistrat 
modificări semnificative ale poziţiei financiare. 

O descriere a politicii emitentului privind distnbwea dividendelor şi a oricărei restricţii în acest sens. Dacă 
emitentul nu dispune de o astfel de polrtică, trebuie inclusă o declaraţie negativă adecvată. Pentru fiecare 
exerciţiu financiar d'n penoada vizată de situaţnle financiare anuale, valoarea dividendelor per acţiune, 
eventual ajustată pentru a pennite efectuarea unor comparaţii, în cazul în care numărul de acţiuni ale 
emitentului s-a modificat. 

Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A. îşi asuma angajamentul de a respecta Principiile de 
Guvemanţj Corporativă aplicabile emitenţilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează pe Sistemul 
Multilateral de Tranzacţionare operat de Bursa de Valori Bucureşti S.A. în calitate � sistem. . '� In acord cu principiile enunţate anterior, Societatea se obligă să adopte o politi QJe divi��� 
direcţii referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o. r�l,;,qn c 
Administratorul Unic al Societăţii enunţ! următoarele principii relevante cu refe � l&���'t�� di' 

(i) Societatea recunoaşte drepturile acţionarilor de a fi remuneraţi t;> tJi:nă de divi de, ca 
formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare pr�rp,.şi. ca_ xpresie a 
remunerării capitalului Investit în Companie. "' -

(ii) Fiind o companie de creştere cu un potenţial mare de dezvoltare, conducerea SAFETECH 
urmăreşte să obţjnA un echilibru intre recompensarea acţionarilor şi mentinerea accesului la 
capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea propune acţionarilor ca, în funcţie 
de nevoile de investiţii dintr-un anumit an, va acorda fie dividend în numerar, fie va recompensa 
investitorii prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părţi din profiturile 
nete acumulate de Societate. De asemenea, societatea are în vedere introducerea unui model 
hibrid, în care o parte din profituri vor fi capitalizate, iar acţionarii vor primi acţiuni gratuite ale 
companiei, în timp ce o altă parte va fi acordată prin dividende in numerar, realizând astfel un 
echilibru echitabil intre a permite companiei să se dezvolte, dar şi să recompenseze acţionarii. 

(iii) Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de numerar sau acţiuni cu titlu gratuit 
sau ambele, induzând şi rata de distribuire, se va realiza de către Administratorul Unic al 
Companiei prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea 
privind aprobarea distribuirii de dividende aparţine Adunării Generale a Acţionarilor, adoptată 
în condiţiile legii. 

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor in timp util, printr-un 
raport curent trimis către piaţ!. 
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5.7. 
Informaţii 
financiare 
pro forma 

Această politică va fi revizuită de către Administratorul Unic, ori de câte ori intervin lnfonnaţii suplimentare 
relevante privind distribuirea de dividende. Această politică este publicată pe pagina oficial� de internet a 
Societăţii, 

www .safetech.ro 

Pentru anul 2019, societatea a aprobat distribuirea de dividende in cuantum de 57,75% din profitul net, 
reprezentând 720,000 lei. Dividendul brut distribuit a fost in cuantum de 14,4 lei pentru fiecare parte socială 
deţinută. 

Pentru anul 2020, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei a aprobat distribuirea de dividende 
in numerar, în valoare de 437.500 lei. Oe asemenea, in cadrul aceleiaşi Adunări Generale, s-a aprobat 
capitalizarea a 2.500.000 lei in vederea majorarii capitalului social şi distribuirea de actiuni gratuite. 
Dividendul brut distribuit a fost in cuantum de 0,14 lei pentru fiecare acţiune deţinută. 

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se 1ndude o descriere a modului în care tranzacţia ar fi putut 
afecta activele, datoriile şi rezultatul emitentului, dacă tranzacţia ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul 
raportării sau la data indicată. 

Nu este cazul. 

Secţiunea 6: Informaţii privind acţionarii 

6.1 Princlpalll acţionari 

6.1.1 

6.1.2 
Drepturi de 
vot diferite 

6.1.3 
Controlul 
asupra 
Emitentului 

În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, în mod direct sau 
Indirect, are un Interes în capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezintă cel puţin 5 % din capitalul total 
sau drepturile de vot totale, precum ş1 cuantumul interesului fiecărei astfel de persoane, la data Prospectului, sau, în 
absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negativă adecvată. 

Potrivit Registrului Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., acţionarii principali ai Emitentului cu 
deţineri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare la data de 18.10.2021 sunt 
prezentaţi după cum urmează: 

Nume I Denumire acţionar 

GÂNSAC VICTOR 

RUSU PAUL 

Persoane Fizice 

N� acţlunl deţinute 

6.111.782 

6.108.050 

3.200.045 

Procent 

� . 
Informaţii din care să reiasă dacă acţionarii principali ai emitentului au drepturi de vot dlferitE:._'5<!}\.Q dec�aJ.ăfie negativă 
adecva�. 

La data intoanirii Prospectului, toate aqiunile Emitentului sunt ordinare şi conferă de�nătorilor lor drepturi 
egale. Nu există situaţii in care acţionari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite. 

În măsura în care aceste Informaţii sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deţinut sau controlat, 
direct sau indirect, si de către cine şi se desene natura controlului şi măsurile adoptate pentru ca acest control să nu 
fie exercitat în mod abuziv. 

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv. Structurile şi 
procesele de guvernantă corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului. 
LalS.10.2021, Emitentul este controlat, in mod direct, de acţionarii Victor Gânsac, care deţine un procent 
de 39,1154 % din totalul capitalului social şi al drepturilor de vot ale Emitentului şi Paul Rusu, care deţine 
un procent de 39,0915 % din totalul capitalului social şi al drepturilor de vot ale Emitentului. 
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6.1.4 
Acorduri 
privind 
controlul 

6.2 6.2.1 
Proceduri 
judiciare şi 
de arbitraj 

6.3 6.3.1 
Conflicte de 
interese la 
nivelul 
organelor de 
administrare, 
conducere ,1 
supraveghere 
şi al 
conducerii 
superioare 

6.4 6.4.1 
Tranzacţii cu 
părţi aftllate 

6.5 

6.5.1 - 6.5.2 
capitalul 
social 

6.5.3 

O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o 
schimbare a controlului asupra emitentului. 

Emitentul nu are cunoştinţă de existenţa unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o datli ulterioară, 
schimbarea controlului. 

Informaţii privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură in 
derulare sau potenţială de care emitentul are cunoştinţă) din ultimele 12 luni, cel puţin, care ar putea avea sau a avut 
recent efecte semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii emitentului şi/sau a grupului, sau o declaraţie 
negativă adecvată. 

Emitentul declară că nu are cunoştinţă de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj 
încheiatli, în derulare sau potenţială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte 
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabllltliţii Societăţii, 

Infonnaţii clare pnvind orice potenţial conflict de Interese intre obligaţiile faţă de emitent ale oricăreia dintre persoanele 
menţionate la punctul 4. 1 şi interesele sale private şi alte obligaţii. in cazul în care nu există astfel de conflicte de 
interese, trebuie făcuta o declaraţie în acest sens. 
Informaţii privind orice înţelegere sau acord cu acţionarii principali, clienţii, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora 
orn:are dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere 
sau supraveghere sau membru al conducerii superioare. 
Detalii privind orice restricţie acceptată de persoanele menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită 
penoadă de timp, a valorilor mob1hare ale emitentului deţinute de acestea. 

La nivelul organelor de administrare şi al conducerii superioare nu s-au identificat situaţii de conflict de 
interese, nici înţelegeri, acord cu acţionarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare 
din persoanele menţionate la punctul 4.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere 
sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare. 

Nu există restricţii acceptate de persoanele menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită 
perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului. 

Prin politici şi proceduri interne, in vederea conformării cu prevederile legale în vigoare dar şi a alinierii la 
principiile de guvernantă corporativă, există şi se aplfcă mecanisme de identificare şi gestionare a 
potenţialelor conflicte de interese la nivelul administrării şi conducerii Emitentului. 

Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate in conformitate cu R-- I (CE) nr. 1606/2002 
nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele mfonnaţii pentru penoada fftă de aţiile financiare 
istorice şi pân;i la data documentului de înregistrare· Qtq 

,.,.., � "'·1-

(a) natura şi cuantumul tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate ( 1 ) care. luate sepa1(li sa,ricl��mblu,� nt 1ml.!Ortante 
pentru emitent. Dacii tranzacţiile cu plirţ1 afiliate nu s·au desfăşurat în condi�il� $ ieţâi; st:ex(? fi� m vele. In cazul 
împrumuturilor în curs, inclusiv al garanţiilor de once tip. se indică cuantumul solc�i de ral)ili\l\sat, � 
(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacţlile încheiate cu părţi afiliate'<f'm titra de afaceri emitentului. 

� . 

Nu este cazul. :.... >r ' " 
Cuantumul capitalului emis şi, pentru fiecare categorie de acţiuni: 
(a) capitalul social autorizat total al emitentulul; 
(b) numărul de acţiuni emise şi achitate integral ş1 numlirul de acţiuni emise. dar neachitate integral 
(c) valoarea nominală a unei acţiuni sau faptul că acţiunile nu au o valoare nominală, 
(d) o reconciliere a num;lru�Ji de acţiuni anate în circulaţie la data deschidem � la data închidem exerci�ulUj 
Se precizează dacă peste 10 % din capitalul social a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada 
vizată de situaţiile rnanciare anuale. 

La 18.10.2021, capitalul social SAFtrECH INNOVATIONS S.A. era de 3.125.000 LEI subscris şi vărsat 
integral în numerar, împărţit într-un număr de 15.625.000 acţiuni nominative, ordinare, dematerializate, 
conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acţionarilor, cu valoare nominală de 0,2 lei fiecare. 

Nicio fracţiune din capitalul social nu a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada 
vizată de situaţiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect. 

Numărul şi caracteristicile principale ale acţiunilor care nu reprezintă capital, dac:! exist:!. 

Nu este cazul. 
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6.5.4. 

6.5.5. 

6.5.6. 

6.5.7. 

6.6. 6.6.1. 
Actul 
constitutiv şi 
statutul 

6.7. 6.7.1. 
Contracte 
importante 

Numărul, valoarea contabilă şi valoarea nominală a acţiunilor emitentului deţinute de emitent sau în numele emitentului 
ori de către filialele acestuia. 

Nu este cazul. 

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoţite de bonuri de subscriere, cu indicarea condiţiilor 
şi a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere. 

Nu este cazul. 

Informaţii despre orice drept de achiziţie şi/sau obligaţie aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre once 
angajament de majorare a capitalului social, precum si condiţiile acestora. 

Nu este cazul. 

Informaţii privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opţiuni sau al unui acord 
condiţionat sau necondiţionat care prevede acordarea unor opţiuni asupra capitalului şi detalii privind opţiunile 
respective, Inclusiv identitatea persoanelor la care se referă. 

Nu este cazul. 

O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau 
împiedicarea schim�rii controlului asupra emitentului. 

Nu este cazul. 

Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activităţii) încheiat de către emitent 
sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare. 

Nu este cazul. 

Secţiunea 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE 

7.1. 
O declaraţie prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate, după caz, 
următoarele documente· 
(a) actul constitutiv şi statutul actualizate ale emitentului; -::..�'ft"Vf �� 
{b) toate rapoartele, corespondenţa şi alte documente, evaluănle şi declaraţiile făa !fe,"tle un expe� solicitarea 

Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele. � t- - · � 
Emitentului, din care anumite �rţi sunt induse sau menţionate în documentul de în . -TCR· �F. (' �i· 
În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, \ secţiuife�· f\�n:. stitorin , 
https://www.safetech.ro/jnvestors/, pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul, precum şi toate 
documentele relevante acestei operaţiuni. • r>r- "' / 

Formularele de Subscriere şi de Retragere a acceptului de achizi�onare sau subscriere a valorilor mobiliare 
oferite, decizia de aprobare a Prospectului de �tre ASF precum şi Prospectul în integralitatea sa vor fi 
disponibile în format electronic şi pe site-ul BVB, httos://www.byb.ro/ li al Jntermectiarului. 
https://www.qoldrinq.ro/ şi, de asemenea, în format fizic, la sediul social al Emitentului sau 
Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operaţiunii obiect al 
prezentului Prospect, în intervalul orar 10:00 - 14:00. Având in vedere contextul pandemiei COVID19, 
pentru consultarea documentelor aferente opera�unil pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt 
soUdtate să îşi programeze vizita prin email, la adresa investors@safetech.ro, sau telefonic, la numărul 
de telefon +40 31 860 21 01. 
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PARTEA II. INFORMATll PRIVIND VALORILE • 

MOBILIARE 
Secţiunea 1: SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAŢII PRIVIND TERŢII, 
RAPOARTE ALE EXPERŢILOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE 

1.1 

1.2 

1.3 Declaraţii, 
rapoarte 
experţilor 

1.4 Informaţii 
atribuite unei 
terţe părţi 

1.5 
Declaraţie 
referitoare la 
aprobarea 
prospectului 

Se identifică toate persoanele responsabile pentru informatiile privind valorile mobiliare, indicând, în cel de al 
doilea caz, părţile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, Inclusiv membri ai 
organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele şi runcţia acestora; 
în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea şi sediul social. 

Informaţiile care au stat la baza elaboraril prezentei secţiuni referitoare la valorile mobiliare sunt 
furnizate de �tre Emitent, SAFETECH INNOVATIONS S.A., emitentul acţiunilor prezentate În acest 
Prospect, cu sediul În În Bucure.şti, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1·2, cod poştal 
021533, telefon +4 021 316 0565, contact relaţia cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de 
email inveştors@safetech.ro. website: httos://www.safetech.ro/, coci unic de identificare fiscală 
28239696, număr de ordine În Registrul Comerţului 140/3550/2011. 

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., cu sediul În Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 56A, jud. Mureş, Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26- 440/19.04.1998, 
cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 
2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă În Registrul CNVM/ASF cu nr. 
PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail 
goldrinq@aoldring.ro. website www.qoldrinq.ro. 

Persoanele responsabile pentru informaţiile cuprinse in prezenta secţiune: 

din partea Emitentului: dl. Victor Gânsac - Administrator Unic şi Director General 
din partea Intermediarului: domnul Virgil Adrian Zahan - Director General. 

O declaraţie a persoanelor responsabile pentru mrormaţiUe privind valorile mobiliare din care să reiasă că 
informatiile incluse în secţiunea pnvind valorile mobiliare sunt, după cunoştinţele lor, conforme cu 
realitatea şi că informaţiile privind valorile mobiliare nu conţin omisiuni susceptibile să le arecteze 
semnificaţia. li" �� 
Reprezentantul Emitentului şi al Intermediarului declară că, după ea tut�� �ăsurilor 
rezo!'abile i� acest sens, informa�ile in�luse În 

.
Pr:zenta secţiune P

. 
· va�pr.tJe fT\obili „: sun�� dupa cunoştinţele lor, conforme cu reahtatea ş1 ca aceasta nu con�n m�run1 s�tifj e să 11 

afecteze semnificaţia. � .3"' }. 
Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine declara�! atribuite unor persoane jn calitat� de 
experţi. 

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine declaraţii atribuite unei terţe părţi. 

Prezentul Prospect UE de creştere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) 
în calitate de autoritate competentă in temeiul Regulamentului {UE) 2017/1129, prin decizia 
nr.J..4..oS'.7 04. I I. 'l_pl..( 
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1.6 
Interesele 
persoanelor 
implicate în 
Oferti 

1.7 

1.7.1 - 1.7.2 
Motivele 
ofertei, 
utilizarea 
fondurilor 
obţinute şi 
cheltuielile 
aferente 
emisiunii/Ofert 
ei 

Aprobarea ASF se referă exdusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, 
inteligibil şi coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 şi nu trebuie considerată drept o 
aprobare a calităţii valorilor mobiliare obiect al Prospectului. 
În vederea luării unei decizii investiţionale bine fundamentate, investitorii ar trebui să evalueze ei 
înşişi în ce măsură investiţia în valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvatâ. 
Informaţiile privind valorile mobiliare din prezenta secţiune au fost elaborate ca parte a unui 
Prospect UE pentru creştere în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129. 

Nu există niciun conmct de interese care ar putea influenţa semnificativ emisiunea/Oferta. 

Motivele ofertei şi, după caz, valoarea net.ă estimată a veniturilor obţinute, defalcată pe principalele utillzăn 
prevăzute, in ordinea descrescătoare a priorităţii. În cazul în care emitentul preconizează � veniturile 
estimate nu vor fi suficiente pentru finanţarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se Indică sursa şi valoarea 
fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informaţii detaliate privind utilizarea 
veniturilor obţinute, in speoal în cazul in care acestea sunt utilizate pentru achiziţionarea de active altfel 
decât in cursul normal al activităţilor, pentru finanţarea achiziţiei anunţate a altor intreprinderi sau pentru 
rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obţinute în urma 
emisiunii/ofertei şi o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei. O explicaţie a modului in care 
veniturile ob�nute din această ofertă sunt in concordanţă cu strategia de afaceri şi cu obiectivele strategice 
descrise în documentul de înregistrare. 

Motivele Ofertei: 
Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a extinde activitatea Emitentului, prin 
înfiinţarea a două noi societăţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi în Statele 
Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova şi comercializa soluţiile şi serviciile 
Companiei pe piaţa externă. 
Suma estimată a fi atrasă este de 10.417.100 lei, în cazul in care toate acţiunile puse în vânzare 
sunt subscrise la preţul din Etapa I de către investitori. 
Operaţiunea de majorare a capitalului social va susţine următoarele două investiţii: 

1. Înfiinţarea unei companii în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei , · �lui în 
Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; t:J„ ţ.:;„. � � � · 

2. În�lnţarea unei
. �?

mpanii în Statele Unite ale Americii, cu sediul în 
... 

orff\'il:ţJini
.
a�Sta�

n 
le 

Unite ale Amencn. a ori r\T .b 
� o r • \„... "' In ambele companii, SAFETEOi INNOVATIONS S.A. va deţine cel puţin 67% gin capitalul �al, 
Iar restul va fi deţinut de o societate cu răspundere llmitatâ, Astaria Sec l:.tq„ ... o companie 
înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 
Entitatea din Marea Britanie va fi înfiinţată având în vedere dimensiunea pieţei evaluată la 
aproximativ 9 miliarde de lire sterline, iniţiativele guvernamentale şi nivelul de conştientizare al 
dlenţilor. 
Guvernul oferă facilităţi pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare şi există posibilitatea 
colaborării apropiate intre sectoarele privat şi public în domeniul securităţii cibernetice. 

În ceea ce priveşte compania ce urmează a fi înfiinţată în Statele Unite ale Americii, trebuie 
precizat faptul că Guvernul federal are cel mai mare buget de achiziţii de bunuri şi servicii din 
SUA şi 44% din acest buget este atribuit companiilor din Virginia, unde compania va avea sediul 
social. De asemenea, în Fairfax Virginia există un Cluster de inovare ce cuprinde 8. 700 de firme 
de tehnologie şi resurse umane specializate în securitate cibernetică ce lucrează in cele 530 
companii de securitate cibernetică. 

Investiţia necesară pentru deschiderea celor două companii se situează intre 960.000 şi 
1.105.000 lire sterline. Din totalul acestor sume, 70% vor fi folosite pentru realizarea investiţiei 
din Marea Britanie şi 30% pentru cea din Statele Unite ale Americii. Sumele obţinute ca urmare 

36 



1.8 Informaţii 
suplimentare 

a derulării Ofertei vor acoperii în întregime aceste Investiţii, iar restul sumelor vor fi utilizate 
pentru capitalul de lucru al Emitentului, induslv pentru potenţiale achiziţii de tip M&A . 

Estimare cheltuieli aferente emisiunii: 
Valoarea totală a fondurilor care pot ft obţinute din Ofertă este de 10.417.100 lei, în cazul in care 
toate acţiunile oferite sunt subscrise. 
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în totalitate de către Societate şi care vor fi 
acoperite din alte fonduri decât cele atrase in urma Ofertei sunt: 

1. Comisionul Intermediarului Ofertei, in conformitate cu contractul intre părţi 
2. Cota perceputa de ASF calculata ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv 

subscrise in mod valid în oferta. 
3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferinţă in 

vederea tranzacţion�rii lor, dar şi pentru acţiunile nou-emise (cf. Anexa 3 - 2.17 I 
Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 1.000 lei; 

4. Taxe Registrul Comerţului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 2.000 
lei; 

S. Taxe înregistrare instrumente la Depozitarul Central, estimate la 2.500 lei 
6. Alte cheltuieli incidente operaţiunii - estimate la 1.000 lei 

Dacă în secţiunea de lnforma�i privind valorile mobiliare sunt menţionaţi consilieri care au legătură cu 
emisiunea, o declaraţie precizând calitatea in care au acţionat aceştia. 

Nu este cazul. 
Se precizează ce alte informaţii din secţiunea privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de 
dltre auditori şi dacă ace.ştia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea 
autorităţii competente, un rezumat al acestuia. 

Nu este cazul. 

Sectiunea 2: DECLARATIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT SI DECLARATIA 
PRIVIND CAPITALIZAREA şi NIVELUL DE ÎNDATORARE 

. . 

2.1. capitalul 
circulant 

2.2 
Capitalizare şi 
nlvel de 
îndatorare 

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară fără rezerve c.ă, i �inia .sa�m1 
dispune de capital circulant suficient pentru o perioada de cel puţin 1 u,ft'· a'yândra 
numerar şi alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor rj stiden� 1-�P· 
circulant, calculat c:a diferenţ� dintre valoarea activelor curente si cea a rillor di �erm de 
exigibilitate sub 1 an şi ln valoare de 10.255.813 lei la 30.06.2021, este suficient tru 
acoperirea obligaţiilor sale curente. Veniturile obţinute din ofertă nu au fost iridO� in calculul 
capitalului circulant. 

Nu se aplică. Informaţie fumiza� numai de emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare 
bursieră de peste 200.000.000 EUR. 

Secţiunea 3: FACTORII DE RISC 

3.1 
Principalele 
riscuri 
specifice 
valorilor 

Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - aşa cum au fost acestea identificate şi descrise la în 
Partea I a prezentului Prospect - odată materializat, poate influenta negativ, într-o măsură dificil 
de cuantificat, preţul şi lichiditatea acţiunilor SAFffiCH INNOVATIONS S.A. pe piaţa de capital. 
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mobiliare ale 
emitentului 

Pe lângă acestea, investiţia in acţiuni În sine prezintă riscuri specifice derivate din particularităţile 
acestor instrumente financiare În contextul evoluţiilor economice, sociale şi politice la scară 
naţională şi internaţională. 

Riscul aferent regimului fiscal 
Potenţialii cumpărători şi vânzători de Acţiuni ar trebui să aibă în vedere că ll se poate cere să 
plăteasc.ă impozite sau alte taxe documentate sau comisioane În conformitate cu legile şi 
practicile din Remania. Potenţialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe 
Informaţiile de natură fiscală conţinute În prezenta Prezentul Prospect, ci să apeleze la proprii 
consultanţi în legătură cu obligaţiile lor fiscale specifice aplicabile achiziţiei, deţinerii sau 
vânzării de Acţiuni. Doar aceşti consultanţi sunt în măsură să aprecieze în mod corect situaţia 
particulară a fiecărui potenţial investitor. Această analiză cu privire la investiţie se Impune a fi 
coroborata cu secţiunile privind regimul fiscal din acest Prospect. 
Modfflcirl legislative 
Condiţiile Acţiunilor (Inclusiv orice obligaţii necontractuale care rezultă din acestea sau în 
legiitura cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestul Prospect. Nu se 
pot oferi asigurări În ceea ce priveşte impactul oricărei posibile hotărâri judecătoreşti sau 
modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici 
administrative ulterioare Prospectului. 
Riscul Investiţiei directe in acţiuni 
Investitorii ar trebui sa fie conştienţi asupra riscului asociat cu o investiţie directă În acţiuni, 
care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiţii în titluri de stat sau participaţii în 
fonduri de investiţii, având În vedere caracterul volatll al pieţelor de capital şi preţurilor 
acţiunilor. 
Riscul asodat cu listarea ac:ţlunllor Socletiţll pe piaţa AeRO - SMT - preţul viitor 
pe acţiune şi lichiditatea tranzacţiilor 
Preţul acţiunilor şi lichiditatea tranzacţiilor pentru societăţile listate pe SMT depinde de numărul 
şi mărimea ordinelor de cumpărare şi vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio 
garanţie asupra preţului viitor al acţiunilor Societăţii după debutul pe piaţa AeRO - SMT şi nicio 
garanţie asupra lfchidităţii acestora. Nu este posibil să se garanteze faptul că un Investitor 
care cumpără acţiunile va putea să le vândă oricând, la un preţ sa · cător. �'?W.VEGlf. 
Valoarea de plaţi a Acţiunilor �? �1'� Q � � Valoarea Acţiunilor depinde de o serie de factori inter ndeh\1- �e 1 lud evenimente 
economice, financiare şi politice care au loc În România �u/in "a1�·_.Pi!.�e lume, inclusiv 
factori care afectează pieţele de capital în general � �u.tsele �e · pe care se 
tranzacţionează Acţiunile. Preţul la care un deţinător de acţiul)i va putea · ândă acţiunile ar 
putea conţine o reducere din preţul de cumpărare plătit de �wJ,.. umpărator care ar 
putea fi substanţială. � -

Secţiunea 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE 

4.1 Informaţii privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite 

4.1.1 0 
descriere a 
tipului şi clasei 
valorilor 
mobiliare 
oferite, inclusiv 
codul ISIN 

Oferta are ca obiect un număr total de 1.000.000 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de 
valoare egală, emise in formă dematerializată, cu o valoare nominala de 0,2 lei/acţiune, emise de 
SAFETECH INNOVATIONS S.A., in conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021. 
Codul ISIN al acţiunilor Emitentului este ROOMDTLNZV25 
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4.1.2 
Legislaţia în 
temeiul căreia 
au fost create 
valorile 
mobiliare 

4.1.3 

4.1.4 Moneda 
emisiunii 

4.1.5 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
republicată; 
Legea 31/1990 a societăţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, a.J 
modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei 
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe 
o piaţă reglementata; 
Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 
1129 /2017. 
Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi 
ajustările specifice pentru intermediarii financiari şi a Directivei 2004/109/CE în ceea ce 
priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare 
anuale, în scopul susţinerii redresarii în urma crizei provocate de COVID-19. 

Forma sub care au fost emise valorile mobiliare: titlun nominative sau la purtător, fizice sau 
dematerializate. În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea şi adresa entităţii 
însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare. 

Valorile mobiliare nou emise sunt acţiuni ordinare, nominative, indiviziblle, emise in forrnA 
dematerializată. 

In baza contractului de registru încheiat intre Emitent şi Depozitarul Central S.A., efectuarea 
înregistrărilor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., 
cu sediul in Burureşti, Bulevardul carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2. 

Acţiunile nou emise şi oferite sunt denominate in lei. 

O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, lndusiv a oricărei restrictii care le este 
aplicabilă, şi a modalităţilor de l!Xercitare a drepturilor în cauză: 

(a) dreptul la dividende 

(b) drepturile de vot; 

(c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi ca rie; q,VJ>.V Glt 
(d) dreptul de participare la profiturile emitentului; (e) dreptul de partici 'la ex ·n cazul "!' 
lichid�rii; ; '\ { � � \ 
(f) dauzele de răscumpărare; S l "' � '\\ � a \3 1"'  � 
(g) clauzele de conversie. o i.: 

a) Dreptul la dividende 

Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătita de actionari conferă acestora aceleaşi drepturi a.J 
cele ale acţ:lunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a 
Actlonarilor Societăţii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la 
distribuirea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, , dreptul la informare, precum şi 
orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare. 

Dreptul la dividende aparţine acţionarilor care sunt înscrişi în Registrul Acţ:ionarilor Emitentului 
la Data de Înregistrare stabilita prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţ:ionarilor 
Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate. 
Întrucât incepând cu ex-data (data anterioara datei de înregistrare), instrumentele financiare se 
tranzacţionează fără dreptul la dividend, acesta ia naştere la data ex-data, care este în mod 
expres precizata în textul hotărârii AGOA. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile referitoare la prescripţia extinctivă din Codul civil, termenul 
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de prescripţie al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine in favoarea 
societăţii. 
În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat de rezidenta 
fiscală. Daca un contribuabil este rezident al unei ţări cu care Romania a încheiat o convenţie 
pentru evitarea dublei Impuneri, cota de Impozit care se apllca venitului impozabil obţinut de 
către acel contribuabil din Remania nu poate depăşi cota de impozit prevăzută in convenţia care 
se aplica asupra acelui venit. În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare in legislaţia 
interna sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai 
favorabile. 
Impozitul se calculea�, se retine, se declara şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de 
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se 
efectuea� plata venitului către nerezidenţi. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a 
lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile 
de plata la bugetul de stat". 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titlu de dividende de 
la o persoana juridica romana, se calculea�. respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de 
către plătitorul de venituri care are obligaţia, de asemenea, să depună o declaraţie privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent. 
Deţinerea a cel puţin uneia din AcţiunKe Emitentului implica adeziunea acţionarului la prevederile 
Actului Constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de Acţiuni prevăzute în Actul Constitutiv 
urmea� Acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile Emitentului sunt 
garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acţionarii vor fi ţinuţi răspunzători numai in limita valorii 
Acţiunilor subscrise. 

a) drepturile de vot; 

Rec.are Acţiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acţionarii 
îndreptâţiţi să participe şi să voteze în AGA sunt acel acţionari înregistraţi în registrul acţionarilor 
Emitentului la Data de Referinţă, stabili� conform prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital. 
Potrivit Legii Emitenţilor, data de referinţă se stabileşte de către Emitent şi nu poate să fie 
anterioara cu mal mult de 30 de zile datei adunlirii generale căreia i se aplică. 
În cazul in care acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste 
acţiuni aparţine uzufructuarului in adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările 
generale extrordinare. În situaţia acţiunilor asupra cărora s-au constituit garanţii reale mobiliare, 
dreptul de vot aparţine proprietarului. Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot participa la 
Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza 
unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 104 alin. (10) - (13) din Legea 
Emitentilor, repiblica�. uţiAAVE� 

b) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din a �
-
ca�oR��„<" ţ·. 

Conform Legii Sodetitilor, majorarea capitalului social se poate face pri �m�nea ·de acţi�bi 
noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente, în sch· . ul unor APPf'fu� 
numerar şi/sau în natura ale acţionarilor. Oe asemenea, acţiunile noi pOt fi emise -Plin 
incorporarea rezervelor disponibile, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a)en�.fi�iilor, �u a 
primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile asupra Emitentului cu 
acţiuni ale acestuia. capitalul social nu poate fi majorat şi nu se pot emite noi acţiuni până când 
acţiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite. 

Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând 
acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. Conform Legii societăţilor, 
perioada pentru exercitarea drepturilor de preferintă nu poate fi mai md de o lună de la data 
publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Potrivit Legii Emitentilor, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizea prin 
emiterea de acţiuni noi ce sunt oferite spre subscriere: 
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4.1.6 0 
declaraţie 
privind 
hotărârile, 
autorizaţiile 
şi aprobările 
în temeiul 
cărora au fost 
emise valorile 
mobiliare 

• detinătorilor de drepturi de preferinţă, aparţinând acţionarilor existenţi la data de 
înregistrare care nu şi le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare a acestora si 
care le-au dobândit în perioada de tranzactionare a acestora, dacă este cazul; 

• publicului, în condiţiile în care acţiunile noi nu au fost subscrise În totalitate în 
decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinti, dacă Emitentul nu decide 
în AGEA anularea acestora. 

Numărul drepturilor de preferintă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul 
emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează 
inclusiv numărul drepturilor de preferinţă necesare pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise, 
preţul de subscriere sau modalitatea de determinare a preţului de subscriere de acţiuni noi pe 
baza drepturilor de preferinti şi perioada în care va avea loc subscrierea, preţul/modalitatea de 
determinare a preţului la care se oferă public acţiunile noi ulterior subscrierii În baza drepturilor 
de preferintă, dacă este cazul. Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu 
încălcarea prevederilor Legii Societăţilor privind exercitarea dreptului de preferinţă este 
anulabila. 

c) dreptul de participare la profiturile emitentului; 

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinaţia de alocare de acţiuni cu titlu 
gratuit acţionarilor existenţi. Distribuirea aetiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu 
numărul de aetiunl deţinute. Acest drept la alocarea de acţiuni cu titlu gratuit revine aetionarului 
în Ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, 
precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune. 

d) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării; 

Acest drept poate fi valorificat de către acţionari în cazul încetării existenţei Emitentului, având 
dreptul să primească partea ce li se cuvine in urma lichidării. În situaţia în care lichidităţile 
obţinute în urma lichidării activului depăşesc valoarea cumulată a datoriilor, acţionarii Emitentului 
au dreptul la repartizarea activului social net proporţional cu cota de participare a fiedru a la 
capitalul social vărsat. 

e) dauzele de răscumpărare; 

Acţionarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condiţiile prevăzute de 
Legea Societăţilor şi legea Emitenţilor. Acţionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile 
luate de AGA, au dreptul să se retragă din societate in anumite condiţii. Astfel Legea Societăţilor 
prevede dreptul acţionarilor de a se retrage din Societate şi de a solicita w rea Acţiunilor 
atunci când aceştia nu au votat in favoarea unei hotărâri luate cu e a: . himbarea 
obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social in străină ; �iil sd>.11!:'�· ' a formei 
juridice a societăţii; (iv) fuziunea sau divizarea societăţii. � fi.\��-hi � ...- � n 

f) clauzele de conversie % · r , ,os�T j 
; 4 I � / 

Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acţiuni' ale EmitentuluJ.-Emitentul 
nu deţine acţiuni emise de acesta. Emitentul nu are in circulaţie valori mobiliare COnVertibile, de 
schimb sau care au ataşate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau 
subscriere in actiuni. 

Operaţiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Emitentului (AGEA) întrunită statutar şi legal la 
data de 19.07.2021. Emitentul a îndeplinit obligaţiile legale de publicitate privind convocatorul şi 
hotărârea AGEA. 

Oferta publică a acţiunilor nou emise se va derula in baza prezentului p�o� care a fost 
aprobat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. !!L!l.'.)1 _0 lt · ( f. Wl... \ 
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4.1.7 Data 
emisiunii. 

4.1.8 Restricţ:H 
impuse asupra 
transferabilităţll 
valorilor 
mobiliare 

4.1.9 lnfonnaţli 
privind 
tratamentul 
fiscal 

Aqiunile nou subscrise în cadrul operatiunii de majorare a capitalului social se considera emise 
după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF si, ulterior, la institut]ile pieţei de capital. 

Nu exist! restricţii privind libera transferabilitate a acţiunilor oferite spre subscriere in baza 
prezentului Prospect. 

Un avertisment conform căruia legislaţia fisc.ală a statului membru al investitorului şi cea a tării de 
înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obţinut din valorile mobiliare 

lnformatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul in care investiţia propusă atrage 
un regim fiscal specific tipului de investiţie respectiv. Investiţia propusa nu atrage un tratament 
fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal. 
Se recomanda potenţialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunităţii achiziţionării 
Aqiunilor sa·si consulte proprii consultanţi financiari si/sau fiscali cu privire la reglementările 
fiscale specifice fiec:Aruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, 
precum şi cu privire la potenţiale modifidri ale legislaţiei fiscale. 
Potrivit legislaţiei fiscale din Romania, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum şi câştigurile din transferul titlurilor de 
valoare se includ în categoria veniturilor din investiţii şi se supun reglementarilor fiscale privind 
impozitul pe venit. 
4.1.9.1 Investitori rezidenţi - persoane fizice 
Veniturile sub forma de dividende se impoziteazâ cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul 
fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine 
emitentului, odată cu plata dividendelor dtre acţionari /investitori. Termenul de virare a 
impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul 
dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ investitorilor pana la sfârşitul 
anului în care s·au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte pana 
la data de 25 ianuarie indusiv a anului unnător. Impozitul datorat se virează integral la bugetul 
de stat. 
Cota de impozitare aplicată asupra câştigului net anual impozabil din transferul titlurilor de 
valoare - acţiuni este de 10%. ��VEG/.f�.n '.\) ··� \ Câştigul net / pierderea netă anuală din tranzacţii cu acţiuni se det că ���I""" tre 
câştigurile şi pierderile din transferuri de titluri de valoare Înregistrate u!ft ip ait:Sul a lui 
fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de dtre contribuabil se stabil '""e titre orgaQJ.1/ . I 
competent pe baza dedaratiei privind venitul realizat care se depune la ""' nul fiscai:Com nt 
pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai indusiv a anului următ0r celui de rear re a 
câştigului net anual. • P 

Daca operaţiunile de transfer se efectueazâ printr-un intermediar rezident fiscal roman, 
determinarea câştigului se efectuează de către intermediar pe baza documentelor justificative. 
Acestuia ii revine obligaţia: 

- de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil 
sau anual, după caz; 

- de a transmite către contribuabil informaţiile privind totalul câştigurilor /pierderilor in 
forma scrisa, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior; 

- de a depune anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul 
anterior, la organul fiscal competent, o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor 
/ pierderilor pentru fiecare contribuabil. 

In caz contrar, determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza 
documentelor justificative. 
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4.1.9.2 Investitori rezidenţi - persoane juridice 
Câştigurile obţinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul acţiunilor deţinute la 
o persoana juridica rezidenta sunt reflectate în situaţiile financiare ale acesteia sub forma 
profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila în Remania este de 16%. 

În situaţia persoanei juridice romane care plăteşte dividende către o alta persoana juridica 
romana, obligaţia determinării, reţinerii şi platli impozitului pe dividende revine în sarcina entităţii 
care plăteşte dividendele, odată cu plata acestora către actionari. 
Impozitul pe dlvldende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului 
brut distribuit/plătit unei persoane juridice romane. 
Impozitul pe dividende se dedara şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 indusiv a 
lunii următoare celei in care se distribuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele 
distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare 
anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. 
Impozitul nu se aplica în cazul dividendelor plătite de o persoana juridica romana unei alte 
persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii dividendelor, 
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada 
neîntreruptă de un an împlinit până la data platii acestora indusiv. 
4.1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice 
În acord cu prevederile Codului Fiscal, noţiunea de „persoane fizice nerezidente" este 
reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetătenia romana, nu au domiciliul stabilit în 
Romanfa, nu locuiesc in Remania pentru o perioada sau mai multe perioade care depăşesc în 
total 183 de zile, pe parcursul oricărui Interval de 12 luni consecutive, care se încheie in anul 
calendaristic vizat, iar ,,centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat in Remania". 
În situaţia in care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Remania a încheiat 
o convenţie de evitare a dublei Impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, legislaţia 
romana stabileşte faptul că prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dublei impuneri. 
Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei Impuneri, nerezidentul are obligaţia 
de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenta fiscală, care trebuie să ateste faptul di 
acesta a fost rezident în statul cu care Remania are încheiată convenţie de evitare a dubei 
impuneri în anul/perioada obtinerii veniturilor. 
Pe de alta parte, in măsură in care: (i) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; 11 convenţia nu 
reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de , ��onvenţia 
stabileşte că impozitul va fi datorat statului sau în măsura in care clien � prezin�c(!fiiţicatul 
de rezidenta fiscala, impozitarea câştigului vă urma regulile Impuse pri gl�aţia riatfona� 
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Roman � t{t1u de �Mde � e de 
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţ;t venil:Ql i, de 
către plătitorul de venituri. ' . , · . ' 
4.1.9.4 Investitori nerezidenţi - persoane juridice -......... 

Prin ,.persoane juridice nerezidente" se înţeleg, conform Codului Ascal, persoanele juridice care 
nu au sediul social în Remania, respectiv care nu au fost înfiinţate în conformitate cu legislaţia 
romana. 
Pentru dovedirea calităţii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul 
de rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta rezidenta fiscala a acestora. La fel 
ca in cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabileşte că regula in materia determinării 
obligatiilor fiscale prevalenta convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate între Remania şi 
statele în care persoanele juridice străine îşi au rezidenta. 
În măsură in care o astfel de convenţie nu exista sau în urma analizei acesteia rezulta că impozitul 
este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal - Titlul II - impozitul pe profit, în 
raport de care persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi in Remania datorează un 
impozit pe profit în cuantum de 16% aferent câştigurilor din transferul titlurilor de valoare. 
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4.1.10 

4.1.11 

4.1.12 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titlu de dividende de 
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de 
dtre plătitorul de venituri. 
Nota: Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este exprimat în limita legislaţiei 
aplicabile. Nu exdudem posibilitatea ca o instanţă de judecata/autoritate administrativa/terţă 
parte să aibă o interpretare diferita asupra aspectelor analizate. 

Dacă aceste persoane sunt direrite de emitent, identitatea şi datele de contact ale ofertantului valorilor 
mobiliare şi/sau ale persoanei care soliei� admiterea la tranzacţionare, Inclusiv Identificatorul entităţii 
juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate jundică. 

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobmare nu este diferit de Emitent. 
(a) O declaratle cu privire la existenta orldlrul act legislativ naţional sau a oricărei reglementărl natlonale 
privind achizltille aplicabil(ă) emitentului şi posibilitatea aplicării unor m�url de împiedicare, dacă există; 
Nu este cazul. 

(b) o scurtă descriere a drepturilor şi obllgatiilor acţionarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare 
obligatorii şi/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie; 
Nu este cazul. Emitentul este listat pe Sistemul Multialtera de Tranzacţionare. Potrivit cu 
legislaţia în vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice obligatorii sunt aplicabile doar pe 
piaţa reglementati. 

(c) indicarea ofertelor publiee de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului în cursul 
exerciţiului financiar precedent sau al exerciţiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul 
sau condiţiile de schimb şi rezultatul acestor oferte. 
Nu au fost intreprinse oferte publice de cum�rare făcute de terţi asupra capitalului emitentului 
în cursul exercipulul financiar precedent sau al exerciţiului financiar în curs. 

Dacă este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei în cazul rezoluţiei in temeiul Directivei 2014/59/UE. 

Nu se aplid. 

Secţiunea 5: DETALII PRIVIND OFERTA 

5.1. Termenii şi condiţiile ofertei publice de valori mobiliare. Condiţii, statistid privind Oferta, 
calendarul previzional şi modalltiţlle de solicitare a subscrierii. 

5.1.1 
Condiţiile care 
reglementează 
oferta 

5.1.2 

Oferta este Iniţiată şi derulata cu respectarea condiţiilor, specificaţii! �':fn1 "> ;('o 
Hotirârii AGEA din data de 19.07.2021, t:§' �...,, \?. \ Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de titluri financiare şi o ţiUhl de plâ� blicată, 
Legii societăţilor nr. 31/1990 republicata, cu modificările �nfP,letăr.tliiOlt1 
Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenţii de titlu ·"'1inanciare şi 
piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, • 

Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie' publicat în cazul unei 
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 
23, 24, 26) şi Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a 
rezumatului şi conţinutului Prospectului. 
Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 
a Regulamentului {UE) 2017/1129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare 
şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari şi a Directivei 2004/109/CE în ceea 
ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele 
financiare anuale, in scopul susţinerii redresării in urma crizei provocate de COVID-19 

Cuantumul total al emisiunii/orertel, făcând distincţie intre valorile mobiliare orerite spre vânzare şi valorile 
mobiliare oferite spre subscriere. 
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5.1.3 

Numărul de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deţinătorilor de drepturi de 
preferinţă, în cadrul Ofertei publice. 
Valoarea totală a Emisiunii este de 10.417.100 lei, in ipoteza in care toate acţiunile puse in 
vânzare se vor subscrie la preţul din Etapa I de către investitori. 
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 1.000.000 acţiuni noi nominative, ordinare, 
dematerializate, fiecare având o valoare nominala de 0,2 lei I acţiune. 
În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capitalul social al 
Emitentului este de 200.000 lei, în timp ce valoarea totală a primei de emisiune aferentă 
majorării va fi de 10.217.100 lei. 

Durata de valabilitate a ofertei, Inclusiv orice modificare posibila, şi o descriere a procedurii de subscriere. 

Cele 1.000.000 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala oferite în cadrul Ofertei 
se vor putea subscrie in baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 31 august 2021, câte un drept de 
preferinţă pentru fiecare acţiune deţinuta. 
Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferinţă, a unei acţiuni nou emisa este necesar un 
număr de 15,625 de drepturi de preferinţă. Prin urmare, un deţinător de drepturi de preferinţă 
(fie acesta un acţionar înregistrat la data de referinţă aferenta majorării de capital, care nu şi-a 
înstrăinat drepturile de preferinţă, sau un dobândltor de drepturi de preferinţă de la acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare aferenta majorării capitalului social) 
poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou-emlse calculat prin împărţirea numărului de 
drepturi de preferinţă deţinute de respectivul deţinător, la numărul drepturilor de preferinţă 
necesare pentru a subscrie o acţiune noua. Daca din calcule rezulta di numărul maxim de acţiuni 
care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferinţă nu este un număr natural, numărul maxim 
de acţiuni care poate fi efectiv subscris vă fi rotunjit în minus la numărul natural imediat Inferior. 
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare 
SMT-AeRo, administrat de Bursa de Valori Bucureşti, în conformitate cu reglementările specifice 
acestei pieţe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, aprobat de 
Autoritatea de Supraveghere Rnandară (ASF) şi cu reglementările specifice pletei pe care se vor 
tranzacţiona. 
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionablle pentru o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare, 
care va curge începând cu a cincea zi lucrătoare de la data publicării Prospectului, respectiv de 
la data de la data de --------

Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise • za exercitării 
drepturilor de preferinţă, de 31 zile calendaristice, se va derula î Rit��"-: cincea zi 
lucrătoare după închiderea perioadei de tranzacţionare a drepturi! �e prefefi$61-t;ţspectiv, 
de la data de la data de '"\ ·, " -:· 

��. 
< ,, � Acţiunile nou emise, ramase nesubscrise în etapa exercitlirii dre ilor. de p�fâ'in vor fi 

oferite, În cadrul unui plasament privat, unui numar maxim de 149 'de investitori la tiri· pret ce 
va fi mai mare decât preţul oferit acţionarilor în Etapa I. ;, 

Acţiunile ramase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui "plasament privat" vor fi 
anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele efective ale majorării 
capitalului social şi prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea 
majorării capitalului social sa fie determinata prin raportare la acţiunile efectiv subscrise În cadrul 
etapelor menţionate la punctele mai sus. 
Termenii şi caracteristicile ofertei în cadrul celei de a Doua Etape vor fi hotărâte de către 
Administratorul Unic, A doua Etapă se va derula sub forma unul Plasament privat şi în baza unui 
Document de Ofertă distinct de prezentul Prospect. 

Procedura de subscriere 

Deţinătorii de drepturi de preferinţă vor P.Utea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de 
subscriere, respectiv de la data de 12. li. 'J;:>2. f pana la data de 25". J ( . 'ZDL ( inclusiv, 
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intre orele 9:30 şi 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, când 
perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Oferta nu poate fi prelungita. 
In ofertă se va putea subscrie exdusiv prin exercitarea drepturilor de preferinţă. în consecinţă, 
la ofertă pot participa Investitorii: 

• înregistraţi la data de înregistrare care nu si·au vândut drepturile de preferinţă în 
perioada de tranza�onare a acestora la BVB si/sau 

• care au achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de tranza�onare a acestora la 
BVB. 

Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel: 
(1) investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în secţiunea 1 a Depozitarului Central pot 
subscrie in oferta numai prin intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Târgu Mureş, str. Tudor 
Vladimirescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către care vor transmite şi depune 
Formularul de Subscriere, (i) în format fizic • prin curier, scrisoare recomandata sau personal, 
respectiv (ii) prin email, la adresa subsqieri@qoldrinq.ro semnat cu semnătura electronica 
extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. 
Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar 
Formularele de Subscriere însoţite de dovada platii şi documentele menţionate în prezentul 
Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar pana în ultima zi a perioadei de subscriere, 
ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de 
Subscriere semnate electronic şi trimise prin e-mail. Plata a�unilor subscrise se face în contul 
Emitentului deschis la CEC BANK Sucursala Obregia, cont IBAN R034CECEB00030RON1779230. 
Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de către investitor, 
sau prin e·mail, semnat cu semnătura electronica extinsa incorporata potrivit cu prevederile Legii 
nr. 455/2001, însoţit de dovada achitării contravalorii acţiunilor noi subscrise sub forma 
documentului justificativ de plata si, respectiv, următoarele documente: 
a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu: 

• Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane 
fizice nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - copie 

b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant: 
• Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): Carte de identitate 

/ buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru pe nerezidente, 
paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - ! ��� .. 

• Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau rte de iderltita'li!-rovizorie 
pentru imputernidt persoana fizica rezidenta, sau paşa niru împuternicl rsoana 
fizica nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru c nt"ai UE (59jjie)f 

• Procura în forma autentica pentru semnarea Formularufui de Subscrier&J (original, 
traducere legalizata daca este cazul, şl copie). "/ 

• Procura în forma autentica pentru semnarea Formularului de rSubscriere (original, 
traducere legalizata daca este cazul, şi copie). 

c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela: 
• Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului precum şi al 

investitorului - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru imputernicit persoana fizica 
nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie); 

• Paşaport si/ sau legitimatie de şedere (copie) pentru persoana care subscrie în numele 
investitorului pentru cetăţeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE; 

• Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sau curatela (copie). 

d. Pentru persoanele juridice rezidente I nerezidente care subscriu în nume propriu: 
• Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta 

(copie) 
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• Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta cu cel 
mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie şi traducere 
legalizata, daca este cazul) 

• Împutemicire / Mandat in original şi copie pentru persoana care semnează 
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata in condiţiile actului constitutiv, sau 
dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare 
individuala (in situaţia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe 
persoane şi toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va 
face pentru toate aceste persoane) şi traducere legalizata daca este cazul; 

• Document de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport pentru cetăţeni străini sau 
carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice 
(original şi copie). 

e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane 
juridice rezidente: 

• Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie) 
sau echivalent, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel 
mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana 
juridica care doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, daca este 
cazul); 

• Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie), 
însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile 
Lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezintă interesele 
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie); 

• Mandat/ordin din partea societăţii care doreşte efectuarea subscrierii pentru efectuarea 
subscrierii (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul); 

• Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de 
Subscriere, eliberat în condiţiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este 
reprezentant legal al societăţii, cu drept de reprezentare individuala (in situaţia in care 
societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane şi toate se prezinta 
pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste 
persoane) (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul); 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
imputernicitul/imputemldţii persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei 
juridice care doreşte efectuarea subscrierii (original şi copie). 

f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o socie��l5ll� 
investii in baza unui contract de administrare portofoliu: �\l i?�.c-

• 
• 

• 

carte/buletin de identitate (copie), in cazul persoanelor fizice r eQle; � � ţ 
Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (c ), =În c.azul· persci elor 
fizice nerezidente; � I ush\ � 
Mandat de reprezentare (original şi copie); , , • 

i.; 

!.-
Pentru societatea de administrare investiţii: �-·· 

• Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 
• Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul 

Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii 
• Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere 

acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintă in mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in 
cazul în care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe 
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de 
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original şi orice alte 
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice; 

• Documente de identificare (buletin / carte de identitate / paşaport in cazul cetăţenilor 
străini, carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care 
subscrie in numele persoanei juridice (copie). 

g. Entităţi administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente: 
47 



Pentru persoana juridica care administrează respectiva entitate: 
• Actul I actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere 

competenta; 
• Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 
• Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul 

Comerţului cu cel mult 30 zile lucratoare înainte de data subscrierii 
• Procura/ mandat in original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, 

acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in 
cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe 
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de 
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original şi orice alte 
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice; 

• Documente de identificare (buletin I carte de identitate I paşaport În cazul cetăţenilor 
straini, carte de identitate pentru cetătenl ai unui stat membru UE) pentru persoana care 
subscrie in numele persoanei juridice (copie). 

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Formularul de subscriere in original completat 
şi semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată conform 
prevederilor Legii 455/2001, dovada plaţii contravalorii acţiunilor subscrise şi documentele 
însoţitoare vor fi transmise fie prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau 
personal la sediul Intermediarului, fie prin email la adresa subscrieri@goldring.ro, cu menţiunea 
pe plic, respectiv la subiectul mesajului, „Pentru majorarea capitalului social al SAFETECH 
INNOVATIONS S.A.". Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea 
subscrierii, acestea trebuie sa fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar in Perioada de 
subscriere menţionată in prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de 
subscriere recepţionate şi documentaţia aferentă, şi le va valida în conformitate cu termenii şi 
condiţiile prezentului Prospect. 
Documentele într-o alta limba decât limba romana sau limba engleza vor fi Însoţite de o traducere 
legalizata a acestora în limba romana sau în limba engleza. 
Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, paşaport etc.) 
vor fi prezentate in original doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentaţiei 
pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispoziţie 
in contextul subscrierii vor conţine menţiunea nConform cu originalul" şi semnătura (în dar şi 
olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere. ve:a �ţ\A 11� 
(2) Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului in Secţiunea a II· �pozitar� Central 
(conturi globale) vor putea subscrie în oferta prin intermediarul aut at.cte. că�,i a care 
aceştia deţin acţiuni într-un cont de investiţii, în fiecare zi lucrătoare pf!noada d�„su - riere, 
intre orele 9.30 şi 17.30, cu excepţia ultimei Zile Lucratoare, când · rioada de� � re se 
încheie la ora 13:00. > 

• 

Efectuarea şi acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului 
prospect şi cu reglementările interne intermediarului aplicabile preluării, validării şi transmiterii 
spre executare a subscrierilor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea decontării în 
sistemul Depozitarului Central al instrucţiunilor de subscriere. De asemenea, plata acţiunilor 
subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central şi politicile 
Intermediarului prin care investitorul participa la Oferta. 
(3) Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a III-a a Depozitarului Central 
(conturi ale Participanţilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata 
acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A. 
IMPORTANT! 

Formularul de Subscriere, Formularul de retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere a 
valorilor mobiliare oferite şi Prospectul vor fi disponibile atât electronic, pe pagina de internet a 
Emitentului (httos://www.safetech.ro/investors/), a Intermediarului (https:l/www.qoldrinq.ro/) 
şi a BVB (https://www.bvb.ro/) cat şi pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din 
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Târgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureş, cod 540014, precum şi la sediul 
Emitentului. 
Intermediarul ofertei sau Participanţii prin care se realizează subscrierea au dreptul sa solicite 
orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor de respectare a regulilor de 
,,cunoaştere a dientelei" conform normelor şi procedurilor interne de identificare a dienţilor. 
Validarea subscrierilor efectuate de actionaril cu detineri în Sectiunea I a Deoozjţarului Central 
prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de 
acţionar, după verificarea existentei drepturilor de preferinţă precum şi a înca�rii contravalorii 
acţiunilor subscrise în contul Emitentului. Usta acţionarilor cu deţineri de acţiuni SAFETECH 
INNOVATIONS S.A. în Secţiunea I a Depozitarului Central, precum şi numărul drepturilor de 
preferinţă alocate tiedirula dintre aceştia va fi comunicata Intermediarului de dtre Emitent, care 
o va solicita Depozitarului Central. 
Răspunderea pentru calcularea corecta a numărului maxim de acţiuni pe care îl poate subsaie un 
acţionar subsaiitor cu deţineri în Secţiunea I revine Intermediarului. �spunderea pentru evidenta, 
confirmarea şi gestionarea sumelor încasate de dtre Emitent in contul acţiunilor subsaise de dtre 
acţionari cu deţineri în Secţiunea I, precum şi evidenta şi plata sumelor rezultate din revocarea 
subscrierilor în condiţiile introducerii de suplimente la Prospect revine Emitentului. 
Validarea subscrierilor efectuate de către actionaci cu detineci jn Sectiunea a II-a a Depozitarului 
� w fi realizata de Intermediarul Ofertei / alţi participanţi numai dupâ verificarea deţinecilor 
drepturilor de prefecinţă de dtre fiecare Investitor. Instrucţiunile de subsaiere se introduc în baza 
drepturilor de prefecinţă deţinute de lnvestitoci iar fondurile băneşti sunt decontate prin mecanismul 
de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare. 
În cazul acţionarilor subscriitoci cu deţineri în Secţiunea II a Depozitarului Central, răspunderea 
pentru calcularea corecta a numărului maxim de acţiuni pe care îl poate subscrie un acţionar 
SAFETECH INNOVATIONS S.A. revine Intermediarului prin care acţionarul respectiv subscrie şi cu 
care are încheiat un contract de servicii de Investiţii financiare. Ulterior validării, Intermediarul va 
înregistra respectiva subscriere în sistemul depozitarului Central. De asemenea, responsabilitatea 
existentei fondurilor necesare decontării instrucţiunilor de subsaiere revine in totalitate 
intermediarului prin care s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei. 
Responsabilitatea pentru calcularea corecta a numărului maxim de acţiuni noi pe care n poate 
subsaie un acţionar cu deţineri in Secţiunea Ill a Depozitarului Central revine Participantului 
respectiv. 
Plata acţiunilor subscrise de către acţionari cu deţineri in Secţiunea II şi Secţlu- �I ale 
Depozitarului Central se vă face în conformitate cu reglementările Depozitarului �Y.EGlf� � �--
Subscrierile pentru acţiunile noi nu vor fi validate daca procedurile de su er� prevătgtell 
prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acţiunile noi ca u âwfostvalldate' 
vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunţaţi cu privire la acest fapt în co iţiile . P'"î�4te

·
�I 

contractul de prestări de servicii de investiţii/custodie încheiat cu Participantul, respectiv ii 
Intermediarul Ofertei. > ,,...„ ;/ 
Subscrierile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subsc�re sau care 
nu respecta condiţiile menţionate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau 
Intermediarul nu vor fi ţinuţi răspunzători daca, din motive independente de aceştia, Contul 
colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acţiunilor noi subscrise înainte 
de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere. 
Subscrierile din cadrul Ofertei sunt Irevocabile pe ţoa� Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia 
prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1 
punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/2021, respectiv a introducerii de suplimente la prospectul 
de oferta. În acest caz, investitorul îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare 
de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului 
de achiziţionare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite in condiţiile prMzute în prezentul 
Prospect. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu şi parţială. 

49 



Acţiunile Oferite vor putea fi subscrise proporţional cu numărul de drepturi de preferinţă deţinute 
ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a acestora, pentru subscrierea unei acţiuni nou· 
emise fiind necesare 15,625 drepturi de preferinţă. 
Numărul maxim de acţiuni care poate fi subsais de un Investitor poate fi aflat prin împărţirea 
numărului de drepturi de preferinţă de care acesta dispune, la sfârşitul perioadei de tranzacţionare 
a drepturilor de preferinţă, la 15,625. În cazul în care valoarea rezultata nu este un număr întreg, 
aceasta se rotunjeşte în jos până la cel mai apropiat număr întreg. NumArul maxim de acţiuni 
care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat şi prin contactarea Intermediarului la care 
Investitorul are deschis un cont de investiţii. 
Numărul de acţiuni la care investitorii au dreptul să subsaie poate fi aflat contactând Emitentul 
sau Intermediarul ofertei. 
Orice persoana fizici sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie Acţiunile Oferite prin 
prezenta Oferta publicii aferentă operaţiunii de majorare de capital social, cu condiţia să deţină 
drepturi de preferinţă conform celor prezentate anterior. Orice subscriere fcicutl§ în Perioada de 
Oferta de către o persoana care nu a avut calitatea de acţionar la Data de Înregistrare şi/sau nu 
a achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora nu w fi validata, 
urmând ca suma de bani aferenta subscrierii să fie returnata respectivei persoane. De asemenea, 
în cazul în care un investitor subsaie o cantitate mai mare de acţiuni decât i se cuvin, subscrierea 
vă fi considerata valida pentru numărul de acţiuni care i se cuvin, iar diferenţa dintre valoarea 
subsaisa şi valoarea acţiunilor pe care era îndreptăţit să le subscrie îi vă fi returnata. Returnarea 
sumelor se face de către Emitent, în tennen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data de 
încheiere a perioadei de ofertâ. 
În cazul în care un investitor achita o suma mai mica decât contravaloarea acţiunilor subscrise, 
atunci subscrierea este considerata valida pentru numărul de acţiuni corespunzător sumei virate. 
Acţiunile rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinţă vor fi 
ofertate în cadrul unui plasament privat, citre un număr maxim de 149 de investitori. 
Dopă încheierea ofertei derulate prin plasament privat, acţiunile nou emise rămase nesubscrise 
vor fi anulate prin hotArârea Administratorului Unic care va constata rezultatul operaţiunii de 
majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu 
valoarea acţiunilor efectiv subscrise şi va dispune intreprinderea tuturor demersulilor necesare 
rnodificălii actuful constitutiv, respectiv înregistrălii şi publicălil acestei modificări. Raportul 
Emitentului cu privire la rezultatul operaţiunii vă fi transmis către ASF, BVB şi publicat pe paginile 
de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei şi BVB. 

După aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscliere, Formularul de Ret 
de achizitionare sau subscriere a valolilor mobiliare oferite vor fi disponibile Ddi���� 
a Emitentului (httos:/{www.safetech.ro/inveşţors/), pe pagina de int t a Int rului 
Ofertei (https://www.goldring.ro/ ), pagina de internet a BVB în calitate li! a,dmi.rilSt@for âî MT 
(https://www.bvb.ro/), precum si, în format fizic, la sediul Emiten Plui �şi Inte.rwedi lui. 
Investitolii vor putea consulta pe pagina de internet a Emitentului, de -�nea, Actl:rt'�bn · utiv 
al acestuia, situaţiile financiare şi rapoartele auditorilor financiari. 
Prezentul prospect nu constituie o oferta sau invitaţie fcicută de Emitent sau Intennediarul Ofertei 
sau în numele lor de a subscrie acţiuni în jurisdicţiile unde aceasta oferta sau invitaţie nu este 
autorizata sau este restlicţlonată în orice mod sau pentru potenţiali Investitori ce nu pot subscrie 
în mod legal. Persoanele care decid să subsaie Acţiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să 
cunoască restricţiile şi limitările Ofertei şi să se conformeze acestora. 
Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea în aceasta Oferta în conformitate cu prezentul 
Prospect reprezintă acceptarea neconditionată a termenilor şi conditiilor de derulare ale Ofertei 
şi a prezentului Prospect în întregime, investitorul respectiv confinnând ci a primit, citit, înţeles 
şi acceptat termenii şi condiţiile prezentului Prospect şi că a subscris în acord cu acestea. 
Intermediarul Ofertei şi intermediarii prin care se subscrie în Oferta trebuie să îşi informeze 
investitorii cu privire la conditiile de derulare a Ofertei. Aceştia sunt exdusiv responsabili pentru 
implementarea Ofertei şi respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei menţionate în prezentul 
Prospect şi a reglementarilor ASF. 
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5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

Indicarea momentului şi a condiţiilor în care orerta poate fi revocată sau suspendata şi a posibilităţii sau 
lmposibilităţh de revocare a ofertei după începerea tranzacţionării. 

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata după primirea avizului de la Autoritatea de 
Supraveghere Financiara. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă republicată, ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen 
de un an de la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată 
că derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, dacă apreciază dl circumstanţele 
ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care 
au motivat-o şi/ sau dacă ofertantul informează ASF că retractează Oferta înainte de lansarea 
anunţului de ofertă; sau prin (b) anularea aprobării Prospectului, dacii aceasta a fost obţinută 
pe baza unor informaţii false ori care au Indus in eroare. 

O descriere a posibilităţilor de reducere a subscrierii şi a modului de rambursare a sumelor excedentare 
plătite de subscriitori. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu excepţia 
prewzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1 
punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. 
in acest caz, investitorul işi poate retrage subscrierea in termen de trei zile lucrătoare după 
publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de 
achiziţionare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite in condiţiile prewzute in prezentul 
Prospect. 

Sumele cuvenite Investitorilor că urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferenţelor constatate 
intre valoarea acţiunilor subscrise efectiv in baza drepturilor de preferinţă deţinute şi valoarea 
plAtita in plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare Indicate in 
Formularele de subscriere, in termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele 
cuvenite Investitorilor că urmare a (3) revocării subscrierii in conformitate cu prevederile 
prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de 
subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii. 

Toate comisioanele incidente plaţilor efectuate către acţionarii îndreptăţiţi cad in sarcina acestora 
şi vor fi suportate de clltre aceştia. 

Nu exista posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte. 

Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investiţocilsul]t utorizati să 
îşi retragă subscrierea. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu excepţia 
prewzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1, 
punctul 8 din Regulamentul UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. 

Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect in cazul în care intervine un factor 
semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind Informaţiile cuprinse în 
Prospect care ar putea influenţa evaluarea valorilor moblllare, cu condiţia ca acestea să fi apărut 
sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor 
mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul. 

In condiţiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu condiţia: 

a) sa obţină aprobarea ASF de modificare a prospectului, 
b) modificarea termenilor ofertei sa nu conducll la condiţii mai puţin avantajoase pentru 

cei cărora le este adresată, 

51 



5.1.8 Metoda 
şi datele-limită 
pentru plata, 
respectiv 
livrarea 
valorilor 
mobiliare 

c) modificarea sa facă obiectul unui anunţ care sa fie adus la cunoştinţa investitorilor în 
aceleaşi condiţii ca şi prospectul. 

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puţin 3 Zile Lucratoare 
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. 

După aprobarea de către ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului 
{httos:l/www.safetech.ro/invrnorst), a Intermediarului (www.qoldrlng.ro) şi a BVB Cwww.byb.ro. simbol SAFE).� situaţia publicării unui supliment la Prospect, investitorii care 
au dreptul de revocare a subscrierii conform prevederilor legale vor fi contactaţi de 
intermediarul financiar prin care au subscris până la sfârşitul primei zile lucratoare care urmează 
zilei în care este publicat suplimentul. 

In caz de supliment I modificare a prospectului, investitorul îşi poate retrage subscrierea în 
termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui 
Formular de Retragere a acceptului de achiziţionare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite 
întocmit în două exemplare originale şi împreună cu documentele însoţitoare prevăzute pentru 
Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de 
Subscriere. Formularul de retragere a acceptului de achiZlţionare sau subscriere a valorilor 
mobiliare oferite este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului 
(httos://www.safetech.ro/investors/), a Intermediarului (www.goldrinq.ro) şi a BVB 
(www.bvb.ro) cat şi pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu Mureş, str. 
Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureş, cod 540014, şi la sediul Emitentului. 

Investitorii cu deţineri în 5ect1unea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul 
GOLDRING S.A., vor achita acţiunile subscrise în baza exercitării dreptului de preferinţă cu 
respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului deschis la 
CEC BANK Sucursala Obregia, cod IBAN R034CECEB00030RON1779230 (Contul Colector). 
Dovada achitării preţului acţiunilor subscrise de către un investitor care deţine acţiuni ale 
Emitentului în Secţiunea 1 a Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plata 
care dovedeşte că preţul a fost integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis 
de Emitent, care, la rubrica ,detalii' w conţine Codul Numeric Personal I seria paşaportului I 
codul unic de înregistrare sau echivalent al investitorului şi numărul de acţiuni subscrise. 
Investitorul trebuie să la in considerare şi să îşi asume eventualele comisioane de transfer bancar. 

În ceea ce priveşte investitorii cu deţineri în Secţiunea a li-a şi a III-a a Depozitarului Central, 
plata acţiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central 
completate de politicile Intermediarului prin care se subscrie. 

Astfel, pentru subscrierile realizate atât prin intermediul SSIF GOLDRING S � .::un alt 
Intermediar autorizat de către ASF sumele aferente acţiunilor subscrise fi virate> -�tre 
investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, · I§ d�ntar� su lor 
plătite se realizează direct între Participant şi Depozitarul Central S.A. � lr ..., 1\.-, � ""' 01·· „ Pentru validarea subscrierii, acţiunile subscrise vor trebui constatate ca 

-
Uitite integral la.� ata 

subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere să fie va!K:tata, 
contul colector al emitentului va trebui debitat cu valoarea aferenta subscrierii .până la ora de 
închidere din ziua subscrierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, daca subscrierea s-a efectuat 
în ultima zi din perioada de subscriere. 

Emitentul şi Intermediarul nu percep comisioane şi taxe suplimentare subscriitorilor în Oferta. În 
sarcina subscriitorilor vor fi taxele şi comisioanele percepute, în mod curent, de instituţiile pieţei 
de capital. 

Ulterior finalizării operaţiunii de majorare de capital social, Administratorul Unic va constata 
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţiuni subscrise şi plătite în cadrul Ofertei şi a 
Plasamentului privat de către Investitori şi va efectua toate formalităţile necesare in raport cu 
Registrul Comerţului, ASF şi Depozitarul Central în vederea înregistrării majoraril capitalului social 
şi tranzacţionării acţiunilor nou-emise prin sistemele BVB. 

Decontarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor de 
preferinţă de către Investitorii care deţin acţiuni în Secţiunea 2 la momentul subscrierilor se va 
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5.1.9 

5.1.10 

realiza confonn reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor 
corporative. 

Pentru investitorii care au subscris prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferinţă 
înregistrate în Secţiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al 
subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a 
perioadei de subscriere. 

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de 
preferinţâ evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunile II şi III ale Depozitarului Central, 
precum şi a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare 
drepturilor de preferinţă evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunea 1, rezultatul 
subscrierilor se va înregistra în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere 
şi vă fi comunicat ASF şi pieţei în termenele prevăzute de lege. 

Acţiunile ramase nesubscrise în Perioada de Oferta vor fi ofertate în a doua Etapă a majorării de 
capital social, în cadrul unui Plasament privat, respectiv o oferta adresata unul număr de maxim 
149 de Investitori, la un preţ de vânzare mai mare decât preţul de emisiune în Oferta publică lei. 

Etapa a II-a se va derula în conformitate cu prevederile hotărârii Administratorului Unic al 
Emitentului în acest sens. Etapa a II-a a majorarll capitalului social nu face obiectul prezentului 
prospect, ci se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. B) din Regulamentul UE 
nr 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori 
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementata, întrucât 
se va adresa, în cadrul unui plasament privat, unul număr maxim de 149 de investitori . Etapa a 
II-a va începe în a 10-a zi lucrătoare de la inchelerea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 
Ziie Lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic. 

Preţul de subscriere în etapa a II·a a fost stabilit în cadrul Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 
conform formulei matematice: „Preţul în Etapa a II-a = preţul acţiunii în Etapa I * 1,05". 

Emitentul şi Intermediarul nu percep cheltuieli şi taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă. 

Eventualele acţiuni rămase nesubscrise după încheierea plasamentului privat vor fi anulate. 

Acţiunile nou subscrise în cadrul prezentei operaţiuni de majorare a capitalului social se considera 
emise după Înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF şi, ulterior, la instituţiile pieţei de 
capital. 

O descriere detaliată a modalitătilor de pubhcare a rezultatelor ofertei si data publlcl!rii=-. �� 
Rezultatele subscrierilor în a�bele etape ale majorării de capi�! vor fi ������ ' tr·un 
raport curent publicat pe site-ul BVB (https://www.bvb.ro/), care va �ransmi��la „ F în 
termen de maxim 5 {cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de eJ"tâ' pentru �iţi I şi 
respectiv Etapa a II-a de majorare a capitalului social (adresată unui �ăr max!!JllCle 1.:.. de 
investitori derulată prin plasament privat). � 

Procedura de exercitare a oricărui drept preferenţial de subscriere, negociabilitatea drePtunlor de 
subscriere şi regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate. 

In cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile 
sau drepturi neexercitate. 

5.2 Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobiliare 

5.2.1 Diversele categorii de potenţiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul in care oferta se 
face simultan pe pieţele din două sau mal multe ţări şi dacă o tran� a fost sau este rezervată anumitor 
pieţe, se indică această tranşă. 

Nu este cazul 
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5.2.2 

5.2.3 

5.3 Procedura 
de notificare a 
subscrlltorilor 
cu privire la 
cuantumul care 
le-a fost alocat 
şi Informaţii din 
care si relasi 
daci 
tranzacţionarea 
poate si 
înceapl înainte 
de această 
notificare. 

În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului, se indică dac:! principalii săi acţionari sau 
membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenţioneazll să subscrie la ofertă 
sau dacă orice persoană Intenţionează să subscrie peste 5 % din ofertă. 

Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informaţiile cu privire la subscrierile în cadrul 
Ofertel de către acţionarii săi. 

Informaţii înainte de alocare (a-f: divizarea ofertei în tranşe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode 
de alocare aplicabile tranşei investitorilor individuali / angajaţilor emitentului, regimuri preferinţele, alocări 
minime Individuale): 

Nu este cazul. 

(g) condiţiile de închidere a ofertei şi data la care oferta ar putea fi închisă cel mal devreme; 

Etapa I care face obiectul Prospectului nu poate fi închisă anticipat. Etapa a II-a, care 
presupune ofertarea acţiunilor ramase nesubscrise în prima Etapă, in cadrul unui plasament 
privat, unui numar maxim de 149 de investitori, poate fi închisă anticipat prin ho�rârea 
Administratorului Unic al Sode�ţii. 

(h} dacă se admit subscrieri multiple şi, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple. 

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfăşurare a Ofertei şi în condiţiile Ofertei. 

După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la instituţiile 
pieţei de capital, Emitentul vă notifica acţionarii subscriitori cu privire la num�rul de acţiuni care 
le-a fost alocat în urma încheleril majorării capitalului social. 

Acţionarii din Secţiunea I vor fi notificaţi direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa 
de e-mail precizata în Formularul de Subscriere, in timp ce informaţiile privind alocarea acţiunilor 
către investitorii din Secţiunea ÎI şi III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul 
Participanţilor la sistemul Depozitarului Central. 

Notificarea se vă face cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării in posesia Certificatului 
de Înregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de către ASF. 

Acţiunile subscrise sunt liber tranzacţionabile imediat după înregistrarea acestora la ASF şi la 
instituţiile pieţei de capital, independent de momentul notificării acţionarilor .,. · ·· , ;. n�""•vrr�� 

/PI„- � --� 
5.4 Stabllf rea preţurilor 

5.4.1 - 5.4.2 

5.4.3 
Procedura de 
publicare a 

�-a . .., .� Indicarea preţului la care vor fi oferite valorile mobiliare şi a cuantumului everftu�lelor cheltuiel�_!I taxe 
percepute subscriitorului sau cumpărătorului. � • ,...... . • • / '---.; 
Preţul la care deţinătorii drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va fi de 10,4171 lei I acţiune, 
calculat ca preţul mediu ponderat de tranzacţionare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei 
de depunere a prospectului de ofe� în versiunea finală agrea� cu ASF, în vederea apro�rii de 
către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: 

„Preţul de emisiune = preţul mediu ponderat de tranzacţionare in ultimele 30 zile *0,75 ". 

Acţiunile ce nu vor fi subscrise şi vărsate de titularii drepturilor în etapa exercitării drepturilor de 
preferinţă vor fi oferite in etapa a II-a, printr-un plasament privat, unui numar maxim de 149 de 
investitori la un preţ de emisiune mai mare decât preţul oferit deţinătorilor de drepturi de 
preferinţă, respectiv 10,9380 lei/acţiune. Acesta a fost stabilit in cadrul Hotărârii AGEA din data 
de 19.07.2021 conform formulei matematice: 

„Preţul în Etapa a II-a = pretul acţiuni în Etapa I *  1,05". 

Emitentul şi Intermediarul nu percep cheltuieli şi taxe suplimentare subscriitorilor in Ofertă. 

Preţul de subscriere va fi adus la cunoştinţă publicului de către Emitent printr-un raport curent 
publicat pe site-ul BVB. Preţul de subscriere este, de asemenea, menţionat în prospectul aprobat 
de ASF şi publicat ulterior. 
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preţulul de 
oferti. 

Da� acţionarii emitentului beneficiază de un drept preferenţial de subscriere şi dacă acest drept este 
restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii preţului de emisiune dacă acţiunile trebuie plătite in numerar, 
precum şi motivele şi beneficiarii acestei restricţii sau anulari. 

Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferenţiale de subscriere. 
În cazul in care există sau ar putea exista o diferenţă semnificativă între preţul ofertei publice şi costul 
efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau 
de clltre membri al conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au 
achiziţionat in cadrul tranzacţiilor efectuate în cursul ultimului exerciţiu financiar sau pe care au dreptul să 
le achiziţioneze, se prezintă o comparaţie intre contribuţia publicului în cadrul ofertei publice şi contribuţia 
efectivă în numerar a acestor persoane. 

Nu este cazul. 

5.5 Plasarea J1 subsaierea 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

Numele şi adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general şi a diverselor părţi ale acesteia şi, 
în măsura în care aceste Informaţii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele şi adresa 
intermediarilor din diversele ţări in care se desfăşoară oferta. 

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., consultant autorizat, cu sediul în Târgu Mureş, Str. 
Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, inmab'iculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J26-440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizata de CNVM/ASF prin 
decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. 
PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldring@goldring.ro site 
web www.qoldrinq.ro. 

Numele şi adresa agenţilor de plată şi a depozitarilor din fiecare ţară implicată. 

Registrul acţionarilor Emitentului este ţinut de d§tre Depozitarul Central S.A., societate cu sediul 
social în Bucureşti, Sector 2, bd. carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şl 9. 

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a 
Investitorilor cu drepturi de preferinţă de�nute în Secţiunea I a Depozitarului Central este deschis 
la CEC BANK Sucursala Obregia, cont !BAN R034CECEB00030RON1779230 

Denumirea şi adresa entităţilor care şi·au asumat un angajament ferm de �a���a;� 
entităţilor care şi-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-şi un .ment ferm 
sau în temeiul unei contract care prevede o obligaţie de mijloace. Se Indic turile ��cative ale 
acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este subscrisă în agţ1emi5runei �J;tclude o 
declaraţie pnvind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a co _ iol\ului de · subsc�, . re şi a 
comisionului de plasare. � v1- F ;�. 
Pentru Etapa I, nu este cazul. / 

Pentru Etapa a II-a, de ofertare a acţiunilor rămase nesubscrise în Etapa I, printr·un plasament 
privat, unui numar maxim de 149 de investitori care nu se va derula in baza prezentului Prospect, 
Intermediarul care va derula plasamentul privat, în baza acordului de plasare a valorilor mobiliare 
dar fără a-şi asuma un angajament ferm, este SSIF Goldring S.A. În cazul în care nu este 
susbcrisă întreaga emisiune, acţiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, fără ca Intermediarul 
amintit să fie responsabil pentru nesubscrierea Integrală a emisiunii. Emitentul şi Intermediarul 
nu percep comision de subscriere. 

Momentul în care acordul de subscriere a rost sau va fi încheiat. 

Nu este cazul. 

5.6 Admiterea la tranzacţionare JI modaUtiţile de tranzacţionare 

5.6.1 Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei so�citări de admitere la tranzacţionare 
pe o pia� de creştere pentru rMM-uri sau în cadrul unul sistem multilateral de tranzacţionare, în vederea 
distribuirii lor pe o astfel de piaţă de creştere sau în cadrul unui astfel de sistem, caz în care se indică pieţele 
în cauză. Aceste Informaţii trebuie precizate �ră a se lăsa impresia că admiterea la tranzacţionare va fi în 
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5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 

5.6.6 

mod necesar aproba�. Se Indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mal apropiate la care vor fi admise la 
tranzacţionare valorile mobiliare. 

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare in aceleaşi condiţii ca şi celelalte 
acţiuni ale Emitentului, respectiv piaţa SMT administrată de BVB. 

Toate pieţele de creştere pentru IMM-url sau sistemele multilaterale de tranzacţionare în cadrul clirora, 
după cunoştinţele emitentului, sunt deja admise la tranzacţionare valori mobiliare din aceeaşi clasă ca şi 
cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacţionare. 

Acţiunile SAFCTECH INNOVATIONS S.A. sunt tranzacţionabile pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul SAFE, începând cu 
data de 29 ianuarie 2021. 

Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se soliei� admiterea la 
tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau in cadrul unul sistem multilateral de tranzacţionare 
sau care sunt oferi� publicului, sunt subscnse sau plasate privat valori mobiliare din aceeaşi clasă sau dacă 
sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unul plasament public sau privat, se Indică 
natura acestor operaţiuni, precum şi numărul şi caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul 
operaţiunilor in cauză. 

Nu este cazul. 

În cazul admiterii la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem 
multilateral de tranzacţionare, informaţii detaliate privind entităţile care şi-au asumat un angajament ferm 
de a acţiona ca Intermediari pe pieţele secundare şi de a garanta lichiditatea acestora prin cotaţii de vânzare 
şi cumpărare, precum şi o descriere a principalilor termeni ai angajamentulul asumat. 

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a acţiona in piaţa secundara şi 
de a garanta lichiditatea tranzacţiilor acţiunilor. 

Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la 
tranzacţionare pe o plată de creştere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, 
in cazul in care un emitent sau un acţionar care doreşte să vândă a acordat o opţiune de supraalocare sau 
s-a propus, în alt fel, desfăşurarea unor activ1�ţ1 de stabilizare a preţului in legătură cu o oferta. 

Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. - 5.6.5.6 nu se aplică. �{l.AVEG1t���'-

Informaţii privind dispozitivele de supraalocare şi prelungire. a;f f\ : \Y: \� < II •· •· 
Nu este cazul. � . OJf.o.'T .:,� 

-•, 

;/ \. 5.7 Deţinitorl de valori mobiliare care doresc sl le vindl ...: ,....... • „ 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

Numele şi adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entităţii care oferă spre vânzare valorile mobiliare, 
natura funcţiei ocupate sau a altor relaţii semnificative avute de potenţialii vânzători cu emitentul sau oricare 
dintre predecesorii acestuia sau părţile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei ani. 

Nu este cazul. 

Numărul şi clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deţinătorii care doresc să vândă 

Nu este cazul. 

În ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente. 
(a) părţile implicate; (b) conţinutul contractului şi excepţiile prevăzute; (c) Indicarea durata perioadei de 
restricţionare 

Nu este cazul. 
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5.8 Diluarea 

5.8.1 

5.8.2 

EMITENT 

O comparalte intre participarea la capitalul social şi drepturile de vot ale acţionarilor existenţi înainte şi după 
majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acţionarii existenţi nu subscriu noile 
acţiuni. 

Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de 
majorare de capital social!. prezenta Emisiune I Oferta nu conduce la diluarea directa şi automata 
a deţinerilor acţionarilor. In ipoteza în care toţi acţionarii subscriu în oferta, nu se înregistrează 
diluarea deţinerilor lor. 
Însă, în măsura în care unii dintre acţionarii Emitentului nu vor subscrie acţiuni noi în cadrul 
Ofertei, în mod evident participaţia acestora vă scădea, deţinerile acestora fiind „diluate". La 
momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul şi procentajul 
diluării. Însă, cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul social al 
Emitentului anterior majorării de capital, va înregistră o diluare a deţinerii până la 0,9398% 
ulterior majorării de capital, respectiv, o diluare procentuală de 0,0602%, în ipotezele în care nu 
subscrie în majorare, şi toate acţiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise. 

n cazul În care acţionarii existenţi vor face obiectul diluării Indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece 
o parte a emisiunii relevante de acţiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă 
mstitu!ionalii cuplată cu o ofertă pentru acţionari), ar trebui să se indice şi diluarea care va fi aplicată 
acţionarilor existenţi în cazul în care aceştia fac uz de dreptul lor (în plus faţă de situaţia de la punctul 5.8.1, 

l 

Nu se aplică. Acţionarii care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă pe BA acţionare 
a acestora şi subscriu proporţional cu deţinerea lor, nu se vor dilua. N sta vreo sitO�ţie în care 
întreagă emisiune sau parte din ea să fie rezervata anumitor investit · . sti,6:lţionalf""5au·�· retail. :5 I ;; 

:,. - „.,. - \ . =-' J  „v - ' -�·, 
�-· I 

• / 
-:_ """ . . . ' 

INTERMEDIAR 
SAFETECH INNOVATIONS S.A. SSIF GOLDRING S.A. 

prin 

Director General 

Victor Gânsac // 
I JA----

/ c� 

prin 

Director General 
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Anexa nr. 1 Llstâ cu trimiteri în Prospect 
Nr. Trimitere Referinţă 
crt. 
1. Politica de dividend a Societăţii httgs: llwww .�fet�h.r0Linve��[!:Qr12Qra�· 

aovernance/ 
2. Pagina de internet a Emitentului https://www.safetech.ro/ 

3. Disponibilitatea documentelor aferente majorării https:[lwww .�fet�h.r0Linv§tor::1l 
capitalului social: prospectul, formularele de https:llwww .bvb.ro/ 
subscriere şi de retragere a acceptului de httos:llwww.goldrinq.rol 
achiziţionare sau subscriere a valorilor mobiliare 
oferite actul constitutiv actualizat etc. 

4. Disponibilitatea suplimentului la Prospect, dacă va fi httg�: l[www .safetech.roLinv�gQrs[ 
cazul httos:llwww.bvb.ro[ 

httos: //www.aoldrina.ro/ 

F"' • 
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