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Safetech Innovations raportează o creștere de 76% a cifrei de 
afaceri și de 202% a profitului net în primele șase luni din 2021 

București, 6 septembrie 2021 – Safetech Innovations (BVB: SAFE), o companie românească de 
securitate cibernetică listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 
9,3 milioane de lei în primele șase luni din 2021, în creștere cu 76% comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut și un profit net de 1,3 milioane de lei, cu 202% mai mult față de primul semestru din 2020. 
„Prima jumătate a anului a fost una excelentă pentru sectorul securității cibernetice din România și 
pentru Safetech Innvoations. Am câștigat noi contracte, contractele recurente pentru serviciile CERT au 
adus lichidități semnificative, precum și stabilitate și predictibilitate pentru afacerea noastră. Ne-am 
extins baza de clienți și am semnat în același timp contracte noi cu clienții existenți. Suntem optimiști în 
ceea ce privește viitorul, deoarece poziția noastră pe piața românească este puternică, iar Safetech 
Innovations este un furnizor cu reputație de servicii de securitate cibernetică atât pentru companiile 
multinaționale mari, cât și pentru cele antreprenoriale de dimensiuni medii. Având în vedere că rezultatele 
din primele șase luni ale anului depășesc așteptările inițiale, am decis să le comunicăm acționarilor 
noștri estimări revizuite ale cifrei de afaceri și a profitului pentru întreg anul 2021,” a declarat Victor 
Gânsac, CEO al Safetech Innovations.  
Motivul principal din spatele majorării semnificative a cifrei de afaceri este legat de creșterea cererii pentru 
soluții de securitate cibernetică și contractele recurente pe care compania le-a semnat cu clienții, pentru 
monitorizarea securității cibernetice, începând cu sfârșitul anului 2020. Acestea sunt contracte cu clienți 
care sunt facturați lunar și care au o durată medie de trei ani. Din cifra de afaceri totală, aproximativ 55% 
au fost venituri provenite din servicii de securitate, în timp ce restul de 45% au inclus soluții de securitate 
cibernetică, precum mentenanță, suport și implementare de soluții de securitate. 
Datorită performanței din primele șase luni ale anului precum și a perspectivelor promițătoare pentru 
restul anului, Safetech Innovations și-a revizuit bugetul pentru 2021. Compania estimează o cifră de 
afaceri de 23,5 milioane de lei, o majorare cu 60% față de rezultatele din 2020 și un profit net de 5,7 
milioane de lei, cu 84% mai mult comparativ cu întregul an 2020.  
În data de 26 august 2021, Safetech Innovations a primit acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetică 
pentru operatori de servicii esențiale, în baza Legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a rețelelor și sistemelor informatice de la Centrul Național de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (CERT-RO). CERT-RO este autoritatea competentă la nivel național pentru 
securitatea rețelei și a sistemelor de informații.  
În urma primirii acestui atestat, Safetech este una dintre puținele companii din România eligibile să 
efectueze toate tipurile de audit de securitate cibernetică – special, comun și general pentru operatorii de 
servicii esențiale care nu și-au îndeplinit obligația de a efectua o autoevaluare a securității rețelelor și 
sistemelor informatice și de a notifica CERT-RO. În funcție de dimensiunea companiei, realizarea unui 
astfel de audit durează minim 30 de zile, timp în care sunt verificate aspecte, precum guvernanța de 
securitate, protecția rețelelor și sistemelor informatice, apărarea cibernetică și reziliența serviciilor. 
Conducerea Safetech estimează că această nouă linie de business, audit și evaluări de risc securitatea 
informației, va crește semnificativ veniturile companiei în viitor, o parte dintre acestea fiind deja reflectate 
în bugetul revizuit pentru 2021. 
Cifrele din primele șase luni din 2021, nu includ rezultatele generate de filialele din Marea Britanie sau 
SUA, pe care compania intenționează să le înființeze ca urmare a aprobării primite din partea acționarilor 
în cadrul AGA din iulie 2021 și care vor fi efectiv operaționale începând cu anul 2022. Pentru a începe 
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procesul de expansiune internațională prin stabilirea de filiale în străinătate, Safetech va efectua 
operațiunea de majorare a capitalului social în toamna acestui an. La 1 septembrie 2021, în conturile 
investitorilor erau deja încărcate drepturile SAFER01, iar în perioada următoare, compania va depune 
prospectul de majorare a capitalului social către instituțiile relevante. Suma atrasă va fi utilizată pentru 
finanțarea operațiunilor de înființare a filialelor Safetech în Marea Britanie și SUA. Cele două entități vor 
fi responsabile cu promovarea și vânzarea soluțiilor și serviciilor Safetech Innovations pe piețele externe.  
Safetech Innovations este listată pe piața AeRO începând cu data de 29 ianuarie 2021. Compania are o 
capitalizare de piață de peste 230 de milioane de lei. Înainte de publicarea rezultatelor financiare din 
primul semestru al anului 2021, acțiunile SAFE erau tranzacționate la 14,84 lei/acțiune.  

*** 
Despre Safetech Innovations 
Înființată în 2011, Safetech Innovations (SAFE) este în prezent unica companie dedicată securității informației de pe piața 
românească, specializată în domeniul securității cibernetice și implementării soluțiilor de securitate cibernetică. Serviciile 
Safetech Innovations includ protecția datelor, identificarea vulnerabilităților și riscurilor, răspunsul la incidentele de securitate 
cibernetică (prin STI CERT - Safetech Cybersecurity Incident Response Center) și crearea unei culturi organizaționale 
orientate spre siguranță, precum și implementarea soluțiilor și măsurilor de securitate cibernetică. Compania are un portofoliu 
larg de clienți, colaborând cu peste 10 instituții cheie din sectorul financiar-bancar autohton, jucători internaționali, precum și 
companii locale din sectoarele energiei, FMCG, telecomunicațiilor, IT&C și transporturi. Safetech Innovations (SAFE) este 
listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București. www.safetech.ro  

  


