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Către: Bursa De Valori București  

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 32/2022 
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 22.08.2022 
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: Operaționalizarea entității din Marea Britanie 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 
investitorii că, în urma finalizării tuturor formalităților necesare cu privire la SAFETECH 
INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED („Safetech UK”), entitate deținută în proporție de 
67% de către Companie, cu sediul în Marea Britanie, aceasta a devenit operațională. 

Activitatea Safetech UK va fi coordonată de către Anca Stancu, în calitate de Director General, 
aceasta având o experiență cumulată de peste 23 de ani în implementarea de strategii de 
dezvoltare a afacerii și managementul vânzărilor, inclusiv prin coordonarea de echipe 
multinaționale și crearea de parteneriate strategice atât cu furnizori locali, cât și internaționali. 
Printre proiectele de referință coordonate de către doamna Stancu se numără construirea și 
gestionarea unei rețele de distribuție în 33 de țări și extinderea portofoliului de proiecte prin 
campanii de cercetare a pieței, desfășurate în țări precum Marea Britanie, Israel, Franța, Spania, 
Italia, Turcia și țări din Europa de Est.  

În următoarea perioadă, activitatea entității din Marea Britanie se va concentra pe construirea 
unei echipe locale, ce va fi formată din 3 persoane până la finalul anului 2022. De asemenea, 
conducerea Safetech UK estimează realizarea unor venituri de aproximativ 170.000 lire sterline 
până la finalul anului. 

 

Victor GÂNSAC  
Director General 


