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RAPORT DE REMUNERARE A CONDUCERII 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

Pentru anul fiscal 2021 
 

Prezentul raport de remunerare (denumit in continuare “Raportul”) este emis in conformitate cu dispozitiile art. 

107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, cu completarile si 

modificarile ulterioare si prezinta o imagine de ansamblu cuprinzatoare a remuneratiilor, inclusiv a tuturor 

beneficiilor acordate, pe parcursul anului fiscal 2021, conducatorilor  SAFETECH INNOVATIONS S.A., o societate 

pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 

28239696 (denumita in continuare „Societatea”/”Emitentul”). 

Conform art. 94, litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe 

piata, cu completarile si modificarile ulterioare, conducător inseamna “orice membru al consiliului de 

administraţie, precum şi orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al 

consiliului de supraveghere, precum şi al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, 

directorul general şi, dacă există această funcţie, directorul general adjunc” 

Astfel, Emitentul a determinat ca domnul Gansac Victor, avand functia de Adminsitrator Unic al Societatii 

indeplineste conditiile legale anterior mentionate. 

Totodata, amintim investitorilor faptul ca, prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 

16.04.2021, a fost adoptata Politica de Remunerare1 a Administratorului Unic, Dl. Gansac Victor, ce a fost 

implementata astfel: 

 

Remuneratie, alte bonusuri si beneficii ale Adminsitratorului Unic pentru anul fiscal 2021 

Remuneratie fixa 

1 
Administratorul Unic al Safetech a fost remunerat cu o indemnizație fixă, in valoare brută de 30.000 LEI/luna, platita 

de Societate in cursul a 12 luni. 

Beneficii 

1 Administratorul Unic a fost indepretatit la un concediu anual platit de 28 de zile lucratoare. 

2 
In vederea desfasurarii activitatii Administratorului Unic, Societatea a pus la dispozitia acestuia o mașină de serviciu 

si a suportat pentru anul 2021 toate cheltuielile generate în acest sens.(in valoare totala de [17.006 lei]) 

3 
Administratorul Unic a avut dispozitie un laptop si telefon mobil cu acoperire a tuturor generate (valaore totala de 

[2.321] LEI) 

4 
Emitentul a suportat in timpul perioadei mandatului contravaloarea abonamentului pentru ingrijirea sanatatii la 

clinica medicala (in valoare totala de [945] LEI) 

 

 
1 https://www.safetech.ro/wp-content/uploads/2021/03/Politica-de-acordare-remunerare_Safetech_15.03.2021_RO.pdf  
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