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Către: Bursa De Valori București  

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 30/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare 
si operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 08.08.2022 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 13.300.000 lei 
Număr de acțiuni 66.500.000 
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Demararea programului de răscumpărare acțiuni 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
cu privire la începerea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni ce va avea loc în 
perioada 09.08.2022 – 05.02.2024.  

În conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 21.07.2022, publicată în Monitorul Oficial partea 
a IV-a nr. 3317 / 04.08.2022, programul se referă la răscumpărarea de către Companie a unui 
număr maxim de 6.650.000 acțiuni, la un preț minim de 0,2 lei per acțiune și un preț maxim 
de 6 lei per acțiune, în vederea implementării unui program de tip Stock Option Plan. 

Compania poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie 
zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat 
potrivit legislației aplicabile, conform art. 3 alin. (3) al Regulamentului delegat nr. 1052/2016. 
Prețul de achiziție va fi calculat, de asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentului 
menționat mai sus. 

GOLDRING S.A. SSIF a fost selectată ca societate de servicii de investiții financiare în vederea 
administrării programului de răscumpărare a acțiunilor în conformitate cu art. 4 alin 2 lit. b din 
Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014. 

Compania va raporta săptămânal în ceea ce privește derularea programului de răscumpărare, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Victor GÂNSAC  
Director General 


