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Către: Bursa De Valori București  

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  
 

RAPORT CURENT 56/2022 
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 29.11.2022 
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: Publicarea rezultatelor financiare interimare revizuite 
pentru semestrul încheiat la 30.06.2022 întocmite în conformitate cu IFRS 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
în legătură cu disponibilitatea rezultatelor financiare interimare revizuite ale Companiei, 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), 
pentru semestrul încheiat la 30.06.2022. Setul de situații financiare interimare simplificate, ce 
conține rezultatele financiare interimare revizuite republicate împreună cu raportul de 
revizuire emis de Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L, poate fi descărcat AICI. 

Rezultatele financiare interimare simplificate revizuite, pregătite în conformitate cu IFRS, 
pentru semestrul încheiat la 30.06.2022, au fost necesare pentru ca societatea să demareze 
procedura de transfer pe Piața Principală, transfer care a fost aprobat în. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 18.04.2022 (AGEA). Anterior, Compania a publicat 
Raportul Curent nr. 51 din data de 17.11.2022, disponibil AICI, prin care a informat investitorii cu 
privire la disponibilitatea rezultatelor financiare auditate ale Companiei, întocmite în 
conformitate cu IFRS, pentru anii 2019, 2020 și 2021. 

În perioada următoare, Compania va depune prospectul de admitere la tranzacționare la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru aprobare și anticipează să finalizeze transferul 
pe Piața Principală în săptămânile următoare, dar nu mai târziu de data publicării rezultatelor 
financiare preliminare pentru anul 2022, pe care Compania intenționează să le întocmească 
conform IFRS. 

Victor GÂNSAC  
Director General 

https://www.safetech.ro/ro/investitori/main-market/
https://www.bvb.ro/info/Raportari/SAFE/SAFE_20221116164135_SAFE-Raport-Curent-51-2022-RO.pdf

