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.., .., 
NOTA CATRE INVESTITORI 
Acest Prospect a fost aprobat de cl!itre Autoritatea de Supraveghere Financiarl!i din Romania (.,ASF'), care este autoritatea competenta 
romana in sensul Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 al Patlamentului European $i al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul 
ce trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranza(tionare pe o pla~ 
reglementat:.a, $i de abrogare a Oirectivei 2003/71/CE (.,Regulamentuf privind prospectul') $i al nonnefor de punere in aplicare in 
Romania a Regulamentului privind prospectul, ca un prospect de admitere la tranzaqionare, in conformltate cu Legea nr. 24/2017 
privind emitentil de instrumente financiare $i operapuni de pia~ (,,Legea privind emitentii"), cu reglementarile secundare emise de 
ditre ASF in aplicarea legii privind emitentii, precum $i cu Regulamentul (UE) nr. 979/2019 $i cu Regulamentul (UE) nr. 980/2019 de 
completare a Regulamentului privind prospectul. 

Acest Prospect a fost redactat in vederea admiterii la tranzaqionare a aqiunilor Safetech Innovations S.A. pe Piata Reglementat:.a 
administrat:.a de Bursa de Valori Bucure$ti, conform hot:.ararii AGEA nr. 4 din data de 18.04.2022, pubficata in Monitorul Oficial al 
Romaniei Partea a IV-a nr. 1991 din data de 11.05.2022. 

Procedura de admitere la tranzaqionare este lntermediatl!i de Alpha Bank Romania S.A. (,,lntermedlarul" sau ,,Alpha Bank"), 
Intermediarul aqioneaza exclusiv pentru Emitent $i, prin urmare, nu a(tioneaza pentru nlcio alt:.a persoanl!i in legatura cu admiterea 
la tranzacponare $i nu va fi tinut raspunzl!itor fa~ de nicio altl!i persoanl!i, legal sau contractual, pentru niciun fel de prejudiciu generat 
din sau in legatura cu admiterea la tranzacponare. 

Informatiile con\jnute in prezentul Prospect prezint:.a situa\ja Emitentului la data Prospectului, in limita documentelor $i informa\jilor 
selectate $1 puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situapilor in care se menponeazl!i expres o alt:.a data sau o a~ sursa. 

Emitentul $i Interrnediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea inforrna\jilor in cazul oricarei 
schimMri care poate aparea in situa\ja Emitentului, cu exceppa situatiilor meniionate in mod expres in cadrul legal aplicabil. 

Inforrnapile cuprinse in acest Prospect au fost fumizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicatiei din Prospect. Niclo 
altl!i persoana fizlca sau juridicl!i, in afara Intermediarului $i a Emitentulul, nu a fost autorizat:.a sa fumlzeze lnformatli sau documente. 
Orice informatii sau documente fumizate in afara Prospectului sau a documentelor astfel incorporate nu trebuie luate in considerare ca 
filnd autorizate de cl!itre Intermediar sau de Emitent 

Intermediarul nu a verificat in mod separat informatia inclusa in Prospect $1, in m~ura permlsa de legislatla aplicabila, nu i$i asumli 
nicio raspundere pentru conpnutul acestui Prospect sau pentru alte declaratii facute prin acesta in leglitura cu Emitentul $i/sau valorile 
mobiliare emise de ditre acesta. 

Investitorii trebuie sa ia decizii bazate pe propria lor analiza a situatiel Emitentului, luand in considerare riscurile evidentiate in prezentul 
Prospect Estimlirile $i planurile Emitentului prezentate in acest Prospect sunt oferite cu buna-credint,'i $i nu pot fi considerate ca 
angajamente din partea Emitentului. 

Informatiile din acest Prospect au un caracter exdusiv lnformativ $i nu vor fi interpretate ca fiind opinie legala, financiara sau f1SCalli. 
Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei 
Emitentului sau ca o consultant,'! de natura juridica, fLSCala, financlara sau consultan~ profesionalli de afaceri. 

Fiecare investitor va trebui sa i$i consulte consultantii juridici, financiari, flSCali sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de 
impozitare, de afaceri, financiare sau in tegatura cu aspectete implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferul acpunilor. 
Intermediarul $i Emitentul nu 'i$i asum:ii nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. 

Intermediarul aqioneazl!i exdusiv pentru Emitent in leglitura cu admlterea Ja tranzaqionare $i nu va fl respon 
fa~ de alte persoane. 

Prezentul Prospect nu constituie o ofertli sau o invitape fficut:.a de catre Emitent sau de catre Intermediar, i 
sau a Intermediarului, de a tranzaqiona aqiunile Emitentului in jurisdiqiile unde o astfel de oferta sau in 
autorizata, este restricponat:.a in once mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca po 
subscrie in mod legal. 

Prezentul Prospect este intocmit exdusiv pentru scopul admiterii la tranzaqionare a aqiunilor Emitentului $i nu se ~e21~~rfiu poate 
fi utilizat drept baza pentru justificarea unei investitii in aqiunile Emitentului sau in cadrul oricarei oferte ulterioare lansate de Emltent. 
Nici Emitentul, nici Intermediarul nu face vreo dedaratie vreunui investitor in acpuni cu privire Ja legalitatea unei investltii in aqiuni 
realizate de respectivul investitor in baza legislapei aplicabile care reglementeazl!i investltllle sau a unei legislatii similare. Acest Prospect 
nu constituie $1 nlci nu poate fi utilizat in legatura cu o ofertii de a vinde, invitaiie in vederea achiziponl!irii de actiuni sau solicitare a 
unei oferte de cumparare a acpunilor din partea niciunei persoane. 

Cu exceptla Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio masura care sa permita admiterea la tranzaqionare a aqiunilor 
Emitentului in nicio ~ra a UE sau SEE $i intr-o ~ra te~ UE sau SEE, nici in Statele Unite ale Americii, Australia, canada sau Japonia 
sau catre persoane rezidente sau localizate in aceste tjri. 

Se interzice orice reproducere sau distribuire, integrala sau pa~iall!i, a acestui Prospect sau orice dezvl!iluire a continutului acestuia, 
precum $1 orice utilizare a informatlilor din acest document in alt scop decat in vederea admiterii la tranzaqionare. 

Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucur~ (httO://www.byb,ro), pe site-ul Intermedlarului 
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(www,alphaban!uo), pe site-ul Autori~tii de Supraveghere Financiara (www,asfromaruuo), precum !?i pe site-ul propriu al 
Emitentului la seqiunea Investitori(https://www1r,atet@Qh.ro/1Qvestorsl). 

Acest prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr . .51- I J'o ... 0( •2.0 1--5 
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DEFINITII , 

in cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni scri$i cu initiale majuscule 
vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular, cat $i celor de plural: 

..Actul Constitutiv" 

..A~uni • / ,.Actiunile 
Sociedlii• 

..AGA" 

..AGEA" 

..AGOA" 

..ASF" 

,.BVB" 

,.CAEN" 

,.Compania" / 
,.Emitentul" / 
,,5ocietatea" / 

,.SAFETECH / Safetech": 

,.Consiliul de 
Administraiie" 

,.DepozitarulCentral" 
1 

I 

..Alpha Bank RomAnia 
S.A.,. / ,.Intermediaru1• 

,.Legea nr. 24/2017" / 
,.Legea privind 

emitentii" 

,.Legea Soclet;itilor'" 

.. Leu" / ,.Lei" / ,.RON" 

,.Plaia SMT" 

,.Piata Reglementat.r 

Actul Constitutiv al Emitentului, in vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza infiintarii $i 
funqionarii societatii SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

Totalitatea aqiunilor emise de catre Societate la data apro~rii prezentului Prospect. 

Adunarea Generala a Aqionarilor Societatii. 

Adunarea Generala Extraordinara a Aqionarilor Societatii . 

Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor Societatii, 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

Bursa de Valori Bucur~ S.A. in calitate de administrator $i operator de piata. 

Clasificarea Activitatilor in Economia Naponala. 

SAFETECH INNOVATIONS S.A., emitentul aqiunilor prezentate in acest Prospect, cu sediul in Bucure$ti, 
Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod p0$tal 021533, telefon +4 021 316 0565, contact 
relapa cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetecO.ro, website: 
https:/Jwww.safetech.rof. numar de ordine in Registrul Comertului J40/3550/2011, cod unic de 
identificare fiscala 28239696. 

in data de 18.04.2022, Adunarea Generala a Acponarilor a aprobat modificarea actului constitutiv al 
Societapi in sensul administrarii acesteia de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, 
modificarea fiind inregistrata la Registrul Comertului la data acestul Prospect. 

Oepozitarul Central S.A., cu sediul in Bucure$ti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 $i 9, sector 2, 
reprezinta institut@ care asigura servicii de depozitare, registru, compensare $i decontare a tranzaqiilor 
cu instrumente financiare, precum $i alte operapuni in legatura cu acestea, astfel cum sunt definite in 
Legea nr. 126/2018 privlnd piete!e de instrumente financiare. 

Alpha Bank Romania S.A., institupe de credit, cu sediul in Bucure$ti, calea Do lorlnrli': 7B, Sector 
1, inregistra~ la Registrul Comertului cu nr. ]40/28415/1993, cod uni inregisttar~;. 062063, 
autoriza~ de Banca NaJionala a Romaniei $i inscrisa in Registrul car ~ ~ RS; JR-40-
022/18.02.1999, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere Finan1~ ra ~rtt'ftd'maJ1ia0: nr. 
PJR0llNCR/400016 11 r · ... C"'.~~"\ t 
Legea nr. 24/2017 privind emitenpi de instrumente financiare $1 operapuni~ , repubtir;,J , 

-~. RC',~ · 

Legea nr. 31/1990 privind socletaple, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu 
modificarile $i completarile ulterloare. 

Moneda oficiall!i a Romaniei . 

Sistemul multilateral de tranzaqionare (SMl) operat de Bursa de Valori Bucure$ti. Piata SMT este piata 
pe care se tranzaqioneazl!i Aqiunile Emitentului panli la momentul admiterii lor la tranzacponare pe 
Piata Reglementata a BVB. 

Plata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucur~. 
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.,Prospectul" / 
,.documentul" 

Prezentul Prospect privind admiterea la tranzaqionare a aqiunilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. pe 
Piata Reglementat3 administrat3 de BVB. 

,,Registrul Come'1ului" Baza de date cuprlnzand registrele $i inregistrarea comerciantilor $i a altor entit3ti prevazute de lege . 

.,Regulamentul nr, 
5/2018" 

,.Regulamentul (UE) 
2017/1129" 

,.Regulamentul delegat 
(UE) 2019/979" 

,.Regulamentul delegat 
(UE) 2019/980" 

..Zi Lucritoare• 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare $i operatiuni de piata, cu 
modificarile $i complet3rile ulterioare. 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European $i al Consiliului din 14 iunie 2017 privind 
prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 
mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementat3, $i de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu 
modificarile $i complet3rile ulterioare. 

Regulamentul delegat (UE) 2017/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/1129 al Parlamentului European $i al Consiliului in ceea ce prive$te standardele tehnice de 
reglementare referitoare la referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, 
publicarea $i dasificarea prospectelor, comunicarile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, 
suplimentele la prospect $i portalul pentru notificari $i de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 
382/2014 al Comisiei $i a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei astfel cum poate fi acesta 
modificat la anumite inteivale de timp. 

Regulamentul delegat (UE) 2017/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Comisiei din 
14 martie 2019 in ceea ce prive$te fonnatul, continutul, verificarea $i aprobarea prospectului care trebuie 
publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la 
tranzaqionare pe o piata reglementa~ $i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, 
astfel cum poate fi acesta modificat la anumite inteivale de timp. 

Orice zi in care atat piata romanearl interbancara, cat $i sistemele de tranzactionare ale Bursei de 
Valori Bucure$ti $i slstemele de compensare-decontare ale Oepozitarului Central sunt deschlse pentru 
desfa$urarea activi~ii. 

Informatiile folosite in elaborarea prezentului Prospect referitoare la Emitent $1 activitatea acestuia au fost furnizate de catre SAFETECH 
INNOVATIONS S.A. cu sedlul in BuCUre$ti, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1·2, cod !)0$tal 021533, telefon +4 021 316 
0S65, contact relatia cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email inyestor:s@5afetech,ro, website: https;/lwww.safetect).ro!. 
num~r de ordine in Registrul Come,tului )40/3550/2011, cod unic de identificare fiscala 28239696. 

Interrnediarul procedurii de admitere la tranzaqionare este Alpha Bank Romania S.A. cu sediul in Bucure~, Calea Dorobantllor nr. 
2378, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/28415/1993, cod unic de inregistrare 5 063, e-mail 
alphabank_corporatefinance@alphabank.ro, inscrisa in Registrul instrumentelor ~ investi\:iilor financiare al A ~~§ tului 
CNVM nr. 46/19.03.2009 modificat prin Decizia ASF nr. 450/28.03.2019, site web: www.alphabank.ro. "-/' ~• -<;,,;. 

,,, .r-, -~ 11. 
Persoanele responsabile pentru informatiile cuprlnse in prezentul Prospect: i lf,,,'~, ~ i 

• din partea Emitentului: Victor Gansac - Director General; l r;~cfot>,: f 
Declaratii ale persoanelor responsabile: ~o.,.. l>-

11:,, 
1. Reprezentantul Emltentulul declari cl, dupi luarea tuturor misurilor rezonabile in acest • ~:Jdlrdima~lle 

referitoare la Emitent incluse in prezentul Prospect sum. dupi cun8'tlntele sale, conforme cu realitatea $i nu 
contfn omlsiuni de naturi si afecteze semnlflcativ contlnutul acestuia. 

2. Reprezentantul Intennediarului dedari cl Intermediarul nu a verfflcat in mod independent ,i nu i$i asumi 
nicio rispundere in legituri cu nicio informatfe cuprinsi in prezentul Prospect. Rispunderea exclusivi ~ 
completa cu privlre la lnformatf lie cuprinse in prezentul Prospect revine doar Emitentului, 
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REZUMATUL PROSPECTULUI 
1. INTRODUCERE 

1.1 Denumirea valorilor mobiliare $i numarul international de identificare a valorilor mobiliare 
(,.ISINj. 

Emitentul are un capital social subsctis !;ii varsat de 13.300.000 lei, impartit in 66.500.000 actiuni ordinare, 

nominative, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 0,2 lei fiecare. Cod ISIN: RO0MDTLNZV25. 

1,2 ldentitatea $i datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entititii juridice (,.LEI"). 

Emitentul este SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social in Bucure~ti, Strada Frunzei nr. 12-14, 

Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod po~al 021533, Romania, telefon +4 021 316 0565, contact relatia cu 

investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email inyestors®safeteci).ro. website: https://r,rov.safetec.h.ro/. numar de 
ordine in Registrul Comertului J40/3550/2011, cod unic de identificare fiscala 28239696. 

Cod LEI: 984500ED4DGA7884C439. 

1.3 ldentitatea ,i datele de contact ale autorititii competente care a aprobat prospectul 

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (,,ASF'1, cu sediul in Splaiul Independentei 
nr.15, sector 5, cod po~al 050092, Bucure~i, Romania, telefon: 021 668 1208, fax: 021 659 6051, email: 
office@asfromania.ro, site web: www.asfromania.ro. 

1.4 Data aprobirii Prospectului de admitere la tranza(tionare pe piap reglemm ti administrati 
de Bursa deValori Bucur8$ti: J.f-¢{-7.0U prin Decizia ASF nr 52- -<9..(. ~l.!::, 

( 

1.5 Avertismente 

Emitentul atrage atentia cu privire la urmatoarele elemente: 

a) Acest rezumat trebuie ~ fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv ~i a fost ela · ·n baza 
informatiilor detaliate in cuprinsul Prospectului ~i trebuie coroborat cu acesta. Orice G izie !; ~ i · ti in 
valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare a intregului Prospect, investitorii tr~ fe liiili eze 
doar la citirea acestui Rezumat. ~ iS";"' a.p.., f: 

-%, ~\'RO\J .? 
b) Calitatea de aqionar presupune, prin definitie, participarea la beneficiile ~i pierder ~~ietatii e 

proportional cu detinerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile aqiunilor • ~ biliare, 

o investitie in aqiuni - indiferent de emitent - implica riscul pierderii intregului capital investit in situatia 
falimentului sau insolventei societatii, respectiv a unei parti din acesta in conditiile unei evolutii negative a 

aqiunilor pe piata de capital din cauze inteme sau externe Emitentului. 

c) in cazul in care se intenteaza o aqiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect, se poate 
ca investitorul redamant, in conformitate cu legislatia intema, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului 

inaintea inceperii procedurii judiciare. 

d) Persoanele responsabile nu raspund civil exdusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu 

exceptia cazului in care rezumatul este in~lator, inexact sau in neconcordanta cu partile relevante ale 
Prospectului, sau daca nu ofera investitorilor, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale 

pentru a lua o decizie investitionala fundamenta~ cu privire la aceste valori mobiliare. 
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2. INFORMAJII ESENJIALE PRIVIND EMITENTUL 

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

2.1.1. Informatii despre emitent 

(a) forma sa juridica, legislatia in temeiul careia i$i desfi$oari activitatea $i t,ara de inregistrare 

Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator $i functionand in mod valabil in conformitate cu 
legile din Romania, avand sediul social in Bucure~i, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod 

po~I 021533, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucure~i cu numarul J40/3550/201 l, 

cod unic de identificare fiscala 28239696. 

(b) activitatile sale principale 

SAFETECH este o societate de tehnologie care ofera o gama completa de solutii !ii servicii de securitate cibernetica, 

sub codul CAEN 6203 - "Activitati de management (gestiune !ii exploatare) a mijloacelor de calcul". 

(c) acfionarul sau acfionarii majoritari ai acestuia 

Emitentul are urmatorii actionari semnificativi, care detin eel putin 5% din capitalul social al SAFETECH 

INNOVATIONS S.A., la data redactarii prezentului Prospect: (i) Gansac Victor - detine un numar de 24.447.128 
aqiuni reprezentand 36,7626 o/o din numarul total de aqiuni emise de Emitent. Domnul Gansac detine !ii functiile de 
Pre$t?dinte al Consiliului de Administratie !ii Director General al Emitentului; (ii) Rusu Paul - detine un numar de 

24.432.200 actiuni reprezentand 36,7402% din numarul total de actiuni ernise de Emitent; (iii) AIJj acfionari -
aceasta categorie detine un numar de 17.620.672 aqiuni reprezentand 26,4973% din numarul total de actiuni emise 
de Emitent. 

(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenti) 

Gansac Victor indepline~e functia de Director General (CEO) al Emitentului. 

(e) identitatea auditorilor statutari: 

Auditorul finandar al Emitentului este Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L, cu sediul in Mu 

Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului 
Bucure~i sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680. 

2.2.1. care sunt informai;ile financiare eseni;ate referitoare la Emitent? 

Informatiile prezentate in aceasta sectiune au ca sursa situatiile financiare ale Emitentului, intocmite cu scop special 

(nestatutare) in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 
(IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la datele de 31.12.2019, 31.12.2020 ~i 31.12.2021, respectiv situa~ile 

financiare individuale interimare simplificate ale Emitentului intocmite in conformitate cu IFRS pentru perioada de 6 
luni incheiata la 30.06.2022. 

Emitentul a adoptat pentru prima oara Standardele Internationale de Raportare Financiara la data de 31 Decembrie 
2021. Prin urmare, Emitentul a retratat pozitia financiara pentru doi ani anteriori, 2019 ~i 2020, raportata anterior in 

conformitate cu Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
privind situatiile finandare anuale individuale !ji situatiile financiare anuale consolidate (GAAP). 

Situatiile financiare individuale interimare ale Emitentului intocmite pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022 au 

fast revizuite de catre Auditorul Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.. 
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Situatia rezultatului global aferent exercitiilor financiare incheiate la datele de 31.12.2019, 
31.12.2020 $i 31.12.2021 (conform situatiilor financiare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale 

de Raportare Financiara, auditate): 

2021 (RON) 2020 (RON) 2019(RON) 

Clfra de afaceri 22.979.966 14.734.477 10.545.775 

Profit operational 7.066.091 3.872.390 1.745.226 

Profit inalnte de lmpozitul pe venit 6.866.721 3.554.340 1.402.056 

Prof"lt net al exercltJulul financiar 6.031.236 3.047.489 1.144.275 

Cre~rea prof"ltului net de la an la an 97,9% 166,3% 

Rezultatul global al exercitjului 6.031.236 3.047.489 1.144.275 

Situatia pozitiei financiare aferenti exercitiilor financiare incheiate la datele de 31.12.2019, 
31.12.2020 $i 31.12.2021 (conform situatiilor financiare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale 

de Raportare Financiara, auditate): 

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 

2021 (RON) 2020 (RON) 2019 (RON) 

Total active imobilizate 18.302.401 9.728.105 10.450.121 

Total active clrculante 13.726.312 5.408.904 4.907.385 

Total active 32.028.713 15.137.009 15.357.506 

Total capital propriu 14.380.048 5.973.482 1.159.494 

Total datorii pe terrnen lung 9.735.146 4.242.835 7.526.333 

Total datorii curente 7.913.519 4.920.692 6.671.679 

Total datoril 17.648.665 9.163.527 14.198.012 

Total capital propriu ~ datorii 32.028.713 15.137.009 15.357.506 

Situatia fluxurilor de trezorerie aferente exerci~ilor financiare incheiate la da 
31.12.2020 $i 31.12.2021 (conform situatiilor financiare pregatite in conformitate cu S 

Q 

de Raportare Financiara, auditate): ~ 

Fluxuri de numerar din actlvltatea de exploatare 

Prof"lt inainte de impozltare 

Profit din exploatare, inainte de modificarea 
elementelor de capital circulant 

Numerar · enerat in activitatea operationali 

Numerar la sfal'$,itul perioadei (31 decembrie) 

31 decembrie 
2021 (RON) 

6.866.721 

10.319.485 

9.532.904 

8.541.522 

(12.484.896) 

8.466.853 

1.691.274 

6.214.754 

~ 
31decem e 

2020 R ) 

3.554.340 1.402.056 

5.054.903 788.138 

4.777.405 2.761.025 

4.122.902 2.230.310 

(4,628.429} (2.630.840} 

1.877.506 198.126 

319.296 521.702 

1.691.275 319.296 

Situatia rezultatului global aferent semestrului incheiat la 30 iunie 2022 (conform situatiilor financiare 

interimare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul incheiat 

la 30 iunie 2022, revizuite): 

30 iunie 2022 (RON) 30 lunle 2021 (RON) 



Cifra de afacerl 10.711.016 9.277.409 

Prof"lt: operational 3.061.885 1.610.650 

Profit inainte de lmpozitul pe venit 3.037.220 1.507.146 

Prof"lt: net al exercltf ului flnanciar 2.605.762 1.213.523 

C~rea prof"it:ului net de la perloada la perioadli 114,7% 

Rezultatul global al exercitiului 2.605.762 1.213.523 

Situatia pozitiei financiare aferent:a semestrului incheiat la 30 iunie 2022 (conform situatiilor financiare 

interimare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru semestrul incheiat 
la 30 iunie 2022, revizuite): 

30 iunie 2022 (RON) 31 decembrie 2021 (RON) 

Total active lmobilizate 21.538.554 18.302.401 

Total active circulante 16.126.784 13.726.312 

Total active 37,665.338 32.028.713 

Total capital propriu 20.697.132 14.380.048 

Total datorii pe termen lung 11.974.120 9.735.146 

Total datorii curente 4.994.086 7.913.519 

Total datorli 16.968.206 17.648.665 

Total capital propriu $1 datorii 37.665.338 32.028.713 

Situatia fluxurilor de trezorerie aferente semestrului incheiat la 30 iunie 2022 (conform situatiilor 

financiare interimare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru 
semestrul incheiat la 30 iunie 2022, revizuite): 

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 

Profit inainte de impozitare 

Profit din exploatare, inainte de modificarea 

elementelor de capital circulant 

Numerar generat in activitatea operattonalJ 

Numerar net generat din activitatea operationalli 

Numerar net utilizat in activltatea de in 

Numerar din (utilizat in) activitatea de finantare 

Numerar la inceputul perioadei (1 ianuarle) 

Numerar la sfaf$itul perioadei (30 iunie) 

30 iunie 2022 (RON) 

3.037.220 

4.667.531 

1.965.596 

1.497.797 

(6,487.023) 

6.896.931 

6.214.754 

8.122.459 

30 iunie 2021 (RON) 

~~~ 

~"' 

1.507.146 

3.064.823 

2.540.610 

2.074.730 

(5.942.328 

4.588.943 

l ~er~ 
2.2.2. O scurti descriere a tuturor calificirilor din raportul de audit refer ia~-)~derarm11it1·ne 

financiare istorice '& f:-.? 
"-?>

Conform Raportului Auditorului Independent Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. intocmit c1l"-t:l
0

~:r~~ 

financiare individuale ale Emitentului, aferente anilor 2019, 2020 ~i 2021: 

Am auditat situafiile finandare individuale ale SAFETECH /NNOVAITONS S.A. (denumita in continuare ,,5odetateaj 

care cuprind situafia individual§ a pozifiei financiare la data de 31 decembrie 2021, precum $i situafia individuala a 
rezultatului global, situafia modificarilor in capitalurile proprii $i situafia nuxurilor de numerar pentru exerdfiul 
financiar incheiat la aceasta data, precum $i o sinteza a politidlor contabile semnificative $i alte note explicative. 

in opinia noastra, situafiile financiare individuate alaturate ofera o imagine fide/a $i Justa asupra pozifiei financiare a 
SAFETECH /NNOVAITONS S.A. la data de 31 decembn'e 2021 $i asupra performanfei financiare individuate $i a 

nuxurilor de trezarerie individuate pentru exercifiul incheiat la aceasta data, i'n conformitate cu Standardele 
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Internafionale de Raportare Financiara a$il cum au fost adoptate de Uniunea European§, precum $i cu politidle 

contab!7e descrise tn notele la situafii/e finandare. 

Conform Raportului de revizuire al Auditorului Independent Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. intocmit cu privire 
la situatiile financiare interimare simplificate ale Emitentului fa 30.06.2022: 

Am revizuit situafiile finana"are interimare simplificate ale SAFETECH INNOVATIONS S.A. {denumita i'n continuare 

,,Societatea"), care cuprind situafia interimara simplificata a poz~tiei finandare la 30 iunie 2022, precum $1. situafia 

inten'mara simplificata a rezultatului global, situapa interimara simplificata a modificarilor capitalurilor proprii $i 

SJtuafia interimara simplificata a nuxunlor de trezorerie pentru perioada de $il5e /uni tncheiata la 30 iunie Z0Z2, 

precum $i o sinteza a politici/or contabi/e semnificative $i alte note explicative. 

Pe baza revizuini' noastre, nu am luat la cuno$tinfa de nimic care sa ne faca sa credem ca situapile finana"are 

interimare simplificate nu sunt pregabte, sub toate aspectele semnificative, i'n conformitate cu /AS 34. 

2.3. care sunt principalele riscuri specifice Emitentului? 

RISCURI REFERITOARE LA ACTIVITATEA $1 DOMENIUL DE ACTIVITATE ALE EMITENTULUI 

• Riscul legat de scafarea afacerii; 
• Rezultatele operationale pot varia semnificativ de la o perioada la afta $i pot fi imprevizibile din cauza: 

capacitatii Emitentului de a atrage ~idea pastra noi dienti finali, concurentei preturilor, modificarifor ratei 

de cre~ere a industriei securitatii dbemetice, etc. 
• Incertitudinea economic.a globa1a continua ar putea avea un efect negativ asupra afacerii ~i rezultatelor 

operationale ale Emitentului; 
• Este posibil ca rata de cre~ere a veniturilor din perioadele recente sa nu fie un indicator al perfonnantelor 

viitoare ale Emitentului; 

• Emitentul se confrunta cu o conrurenta intensa pe piata in care activeaza $i este posibil sa nu dispuna 
de suficiente resurse financiare sau de alta natura pentru a i$i mentine sau imbunatati pozitia competitiva; 

• Un incident de securitate a retelei sau a datelor poate pennite accesul neautorizat la reteaua sau datele 
Emitentului, poate afecta reputatia acestuia, poate crea probleme suplimentare de raspundere ~ poate 
sa aiba un impact negativ asupra rezultatelor financiare; 

• Caracterul sezonier poate provoca ffuctuatii ale veniturilor Emitentului; 

• in cazul in care Emitentul nu reu~e sa angajeze, sa integreze, sa formeze, sa pastreze $i sa motiveze 
personal calificat ~ conducerea superioara a companiei, activitatea acestuia ar putea suferi• --,::--.-

• Defecte, erori sau vulnerabilitati in produsele $i serviciile Emitentului, ~ul produ ~'(/i§ . · 'ilor, 

pe care acesta le furnizeaza, de a bloca un virus sau pentru a preveni un incident d "' ri~ ~tilf' a 
gre!;ita a produselor Emitentului $i a serviciilor pe care acesta le furnizeaza reQ~~ ~ ·He Rri . d 
raspunderea pentru produse $i servicii ar putea dauna reputatiei Emitentului $i ar a a uri'i~ Ml:t~ ega v 
asupra rezultatelor operationale; ~~ \).?' - _J. 

• Daca Emitentuf nu anticipeaza cu exactitate, nu se pregate~e $i nu raspunde p < 1~.:iey.alutiile 

tehnologice $i ale pietei $i nu gestioneaza cu succes introducerea in piata $i tranzitia de produse $i servicii 
pentru a satisface nevoile in schimbare ale dientilor finali din domeniul securitatii cibemetice, pozitia 
competitiva $i perspectivele acestuia vor fi afectate; 

• Este posibil ca eforturile actuale ale Emitentului de cercetare $i dezvoltare sa nu produca produse sau 
servicii de succes, care sa aiba ca rezultat venituri semnificative, economii de costuri sau alte beneficii in 
viitorul apropiat; 

RISCURI LEGATE DE INVESTIJllLE iN ROMANIA 

• Instabilitatea politica $i militara din regiune poate avea consecinte negative asupra activitatii Emitentului; 
• Tendinta ascendenta a ratei inflatiei ar putea produce consecinte negative semnificative asupra 

performantei financiare a Emitentului. 
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3. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

3.1 care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

Aqiunile sunt ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, de valoare egala, cu a valoare naminala de 0,2 lei 

fiecare ~i asigura detinatorilor drepturi egale, la data redactarii prezentului Prospect, capitalul social al Emitentului 
fiind divizat in 66.500.000 aqiuni. 

Moneda aqiunilar este moneda nationala a Romaniei, LEU. 

Codul ISIN: RO0MDTLNZV25 

3.1.1 Drepturi asociate a~unilor 

Fiecare aqiune confera investitarilar dreptul la un vat in Adunarea Generala a Aqionarilar SOcietatii, dreptul de a 
alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legii ~ ale Actului Canstitutiv, 

dreptul de preferinta in cadrul unei majorari ulterioare de capital social, precum ~ arice alte drepturi prevazute de 
Actul Constitutiv ~ de prevederile legale in vigoare. Detinerea eel putin a uneia din Aqiunile Sacietatii implidi 

adeziunea aqionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile ~i obligatiile legate de Aqiuni prevazute in Actul 
Constitutiv urmeaza Aqiunile in cazul trecerii lor in praprietatea altor persoane. Obligatiile Emitentului sunt garantate 
cu patrimoniul Emitentului, iar aqianarii var fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Aqiunilor detinute. 

3.1.2 Rangul relativ al A~unilor in structura capitalului emitentului in caz de insolvenfi, inclusiv, 
acolo unde este cazul, informatii cu privire la nivelul de subordonare a acestora 

in caz de insalventa, prin natura lor, aqiunile confera detinatorilor un rang inferior de prioritate raportat la alti 
creditori ai Emitentului. in caz de insolventa, aqionarii sunt indrept:atiti la sumele reziduale dupa lichidarea completa 

a activuJui in favoarea creditorilor Societatii, proportional cu cotele de participare la capitalul social. 

3.1.3 Eventualele restri~i impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare 

Nu se aplica / Nu este cazul. Nu exist:a restriqii asupra liberei transferabilitati a valarilor mobiliare. 

3.1.4 Politica privind dividendele sau distribuirea acestora 

Adunarea Generala a Aqionarilor adopta anual decizia privind alocarea profiturilor. Rind o companie de cre~ere 
(growth companY) cu un potential mare de dezvoltare, conducerea SAFETECH urmare~e sa obtina un echilibru intre 
recompensarea aqionarilor ~i mentinerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea 

propune aqianarilar ca, in funqie de nevoile de investitii dintr-un anumit an, va acorda fie dividend in numerar, fie 
va recompensa investitarii prin acordarea de aqiuni cu titlu gratuit, in urma capitalizarii unei parti din profiturile nete 
acumulate de Societate. De asemenea, societatea are in vedere introducerea unui model hibrid, in ffliiiijii~ din 

~ 
prafituri vor fi capitalizate, iar actionarii var primi aqiuni gratuite ale companiei, in timp ce o alta e va ~ co ta 
prin dividende in numerar. ~~~ i 

(: .... ,v' ""' ;o • . .... ~\" l>-

3.2 Unde vor fi tranza~onate A~unile? ~ ,,- '<~O . 
~~ ~- t .... / 

Aqiunile emise de SAFETECH INNOVATIONS S.A. sunt tranzaqionate pe Sistemul Multilateral ~-~ a.nz.aqionare 

operat de Bursa de Valori Bucure~i ~i urmeaza sa fie admise la tranzaqionare pe piata reglementa~aclministrata 
de Bursa de Valori Bucure~i, in baza prezentului Prospect ~i a acordului operatorului de piata, respectiv al BVB. 

3.3 Nu existi garantii asociate valorilor mobiliare 

3.4 care sunt principalele riscuri specifice A~unilor 

• Actiunile ar putea sa nu fie o investitie corespunzatoare pentru toti investitorii; 
• Tranzaqionarea pe Bursa de Valori Bucure~i poate fi suspendat:a; 
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• Actiunile pot fi afectate de volatilitatea pretului de pia~, iar pretul de piata al acestora poate scadea in 
mod disproportionat, ca urmare a unor evenimente care nu au legatura cu performanta activitatii 
Emitentului; 

• Este posibil ca Aqiunile sa nu aiba o piata activa de tranzactionare; 
• Emisiunea de aqiuni suplimentare ale Emitentului, orice plan de stimulente, optiuni cu privire la actiuni 

sau de reducere a gradului de indatorare (sau altele) pot dilua participatiile aqionarilor existenti; 

• Capacitatea Emitentului de a plati dividende aqionarilor poate fi limitata. 

4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND ADMITEREA LA TRANZACTIONARE PE 0 
PIATA REGLEMENTATA . 

4.1 care sunt conditiile $i calendarul pentru a investi in aceasti valoare mobiliara 

Nu se aplica / Nu este cazul 

4.2 Cine este persoana care solicit.a admiterea la tranzaq:ionare pe o piata reglementati 

Admiterea la tranzactionare este solicitata de Emitent, SAFETECH INNOVATIONS S.A., cu sediul in Bucure$1:i, Sector 
2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod po~I 021533, telefon +4 0213160565, contact relatia cu investitorii 

+40 31 860 21 01, adresa de email jnvestors@safetech,ro, website: httns:l/www.safetech.ro/. numar de ordine in 
Registrul Comertului ]40/3550/2011, cod unic de identificare fiscala 28239696. 

Legislatia in temeiul careia Emitentul funqioneaza este legislatia romana, iar tara in care Emitentul a fost constituit 
este Romania. 

4.3 De ce a fost elaborat acest Prospect? 

Prezentul Prospect a fost intoanit in vederea admiterii la tranzaqionare a aqiunilor emise de SAFETECH 
INNOVATIONS S.A. pe Piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucure$1:i, conform cu Hotararea AGEA 
din data de 18.04.2022. 

Motivele admiterii la tranzaq:ionare: Motivul care sta la baza acestei decizii este accesul la o baza mai larga de 
investitori, in special institutionali ~i fonduri de mari dimensiuni, care prin natura prospectelor / memorandumurilor 
de funqionare, nu investesc in companii listate pe sistemele multilaterale de tranzactionare. Emitentul considera ca 
cererea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata a BVB reprezinta un pas firesc ~i natural in dezvoltarea 
ulterioara a afacerii SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

utmzarea $i cuantumul net estimat al sumelor rezultate din admiterea la tranzaq:ionare: Emitentul nu 
va obtine niciun fel de venit financiar in urma admiterii la tranzactionare a Aqiunilor. i,.-iEGHE~~,,,. 

9.~ ~ 
Indicatia daca oferta face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscri 

O 
~ : Ni ~ z~ 

-4: "-"'-.. ;,j') ~ ~ 
4.4 0 descriere a oricirui conflict de interese semnificativ legat de admiterea la ~il~~J8 'e.r~· 

este descris in prospect t~ \)'.< d' 
o..,,;, • .,;,i 

Nu este cazul. Intermediarul nu are niciun interes $i nu exista niciun conflict de interese care ar p infl enta 

admiterea la tranzaqionare in mod semnificativ, cu exceptia indeplinirii contractului semnat cu Emitentul pentru 
admiterea la tranzaqionare a Aqiunilor. 
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PARTEA I 
Seqiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, 
RAPOARTE ALE EXPERTILOR $1 APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 

1.1 Persoane responsabile 

Emitentul: SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social in Bucure$ti, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei 
Center, etajele 1-2, Sector 2, cod po~al 021533, Romania, telefon +4 021316 0565, contact relatia cu investitorii +40 
3186021 01, adresa de email investors@safetech.rq. website: !]ttps;//www.safetech.ro/, numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/3550/2011, cod unic de identificare fiscala 28239696. 

Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse in prezentul Prospect: 

• di. Gansac Victor - Pre~inte al Consiliului de Administratie ~ Director General al Companiei 

1.2 Decfaratii ale persoanelor responsabile 

Reprezentantul Emitentului dedara ca, dupa cuno~inta sa $i ca urmare a verificarilor rezonabile, prezentul Prospect 
ofera informapi conforme cu realitatea $i nu prezinta omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. 

Conform cuno$tintelor reprezentantului Emitentului, informatiile cuprinse in Prospect sunt corecte la data elaborarii 
Prospectului, mentionata pe prima pagina, cu exceppa cazului in care se specifica alta data in mod expres in cadrul 
prezentului Prospect. Activitatea $i situatia financiara a Emitentului $i informatiile induse in Prospect pot suferi modificari 
ulterior acestei date. Cu exceptia situatiilor menponate in mod expres in cadrul legal aplicabil, Emitentul nu i$i asuma 
obligatia de a actualiza sau revizui informatiile cuprinse in acest Prospect. 

1.3 Dedaratii / rapoarte ale expef1ilor 

Nu este cazul, cu exceppa rapoartelor de audit incorporate prin referinta in acest Prospect. 

1.4 Informatii din surse tet1e 

Nu este cazul. 

1.s Dedaratie 

Persoana responsabila dedara ca acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghe11 Financiara in calitate 
de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin dedzia nr. £2.... . / l'O· Ol, '29~3:. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor 
privind caracterul exhaustiv, inteligibil ~i coerent impuse prin Regulamentul (UE) 2017/1129 $i Regulamentele delegate 
(UE) 979/2019 ~i 980/2019. Aceasta aprobare nu este considerata drept o aprobare a Emitentului care face obiectul 
acestui Prospect. 

Investitorii ar trebui sa evalueze ei in~i~ in ce ml!sura investipa in Aqiuni, ulterior admiterii acestora la tranzactionare pe 
piata reglementata a BVB, este adecvata. 
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Seqiunea 2: AUDITORII STATUTARI 

2,1 Numele $i adresele auditorilor emitentului pentru perioada vizata de informatiile financiare istorice 
(impreuni cu apartenenta la un organism profesional) 

Auditorul financiar al Emitentului este Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L., cu sediul in Mun. Bucure~, Sector 2, Sos. 

Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sueur~ 

sub nr. ]40/5434/2003, avand CUI 15381680, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit prin 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2022. 

Auditorul financiar a auditat situatiile financiare ale Emitentului aferente exercitiilor financiare incheiate la datele de 

31.12.2019, 31.12.2020 ~i 31.12.2021, intocmite cu scop special (nestatutare) in conformitate cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS). 

Pana la momentul numirii noului auditor financiar, situapile financiare aferente celor trei exercitii finandare mentionate 

mai sus au fost intocmite conform standardelor romane~ de contabilitate (RAS) ~i au fost auditate de catre PFA Dascalu 

Cristina-Ionela - Expertiza ~ audit financiar. 

2.2 in cazur in care auditorii finandari au demisionat, au fost demi,i sau nu au fost real~ in perioada 
vizati de informatiile financiare istorice, se fumizeazi informatii detaliate despre aceste situatii, daci 
informa~ile in cauza sunt semnificative. 

Conform Hotararii AGOA din data de 18.04.2022, incepand cu data hotararii AGOA, mandatul auditorului finandar al 

Societatii, doamna Dascalu I. Cristina-Ionela - Auditor Finandar a fost revocat, in locul acesteia fiind numita, in calitate 

de auditor, incepand cu aceea~ data, societatea de audit Baker TIiiy Klitou and Partners S.R.L 
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Seq:iunea 3: FACTORII DE RISC 

Investitia in aqiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. implica un nivel de rise a carui evaluare presupune o analiza atenta 
a factorilor de rise $i a informatiilor cu privire la Emitent cuprinse in prezentul Prospect. Factorii de rise constau in acele 
elemente, situatii sau conditii interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele a~eptate asociate activitatii 
antreprenoriale sau investitionale. Oricare dintre factorii prezentati mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult 
sau mai putin important asupra activitatii, situatiei financiare sau rezultatelor Emitentului, respectiv asupra pretului de 
tranzactionare $i lichiditatii aqiunilor sale, care ar putea determina pierderea partiala sau totala a investitiei de catre 
potentialii investitori. 

Prezenta seqiune deserie cele mai relevante riscuri specifice activitatii Emitentului, pe care acesta le considera a fi cele 
mai relevante pentru investitori, in vederea luarii unei decizii de investitie. Enumerarea factorilor de rise din aceasta 
seqiune este realizata, din perspectiva Emitentului, in ordinea importantei, dupa probabilitatea materializarii riscului $i 
impactul negativ asupra activitatii $i performantei Societatii. Totu$i, aceasta nu este exhaustiva, fiind posibil ca $i alte 
elemente, care fie nu sunt cunoscute persoanelor responsabile pentru informatiile din acest Prospect, fie sunt 
considerate irelevante la momentul actual, sa poata avea consecinte asupra investipei in aqiuni. 

Investitorii trebuie sa intreprinda diligentefe necesare in vederea unei evaluari proprii asupra oportunitatii investitiei, in 
raport cu nevoile, a~eptarile, disponibilitatile ban~i $i obiectivele investitionale proprii. 

3,1. RISCURI REFERITOARE LA ACTIVITATEA $1 DOMENIUL DE ACTIVITATE ALE EMITENTULUI 

Riscur legat de scalarea afacerii 

in ultimii ani, Emitentul a inregistrat o cre~ere $i o cerere sporita pentru produsele $i servidile acestuia. Ca urrnare, in 
ultimii ani numarul de angajati a crescut semnificativ, iar Emitentul se a~eapta ca acesta sa continue sa creasca in 
urmatorul an. De exemplu, de la sfar~tul anului fiscal 2020 pana la sfa~tul anului fiscal 2021, numarul de angajati a 
crescut cu 5 persoane. in plus, pe masura ce Compania s-a dezvoltat, numarul de dienti finali a crescut, de asemenea, 
in mod semnificativ, iar Emitentul a gestionat din ce in ce mai multe implementari ale sistemelor acestuia de produse $i 
servicii. Cre~erea $i extinderea afacerii, a produselor, servidilor $i a nivelului de asistenta pe care ii ofera clientilor pune 
o presiune semnificativa asupra resurselor de management, operationale $i flnandare. Pentru a gestiona in mod eficient 
orice cre~ere viitoare, Emitentul trebuie sa continue sa i$i imbunatateasca ~ sa 'i$i extinda in · nc1ara $1 
de tehnologie a informatiei, sa imbunatateasca $i sa extinda infrastructura operaponala $i de ~~~e ~~ ontrol 
operational $i administrativ, precum $i capacitatea acestuia de a gestiona in mod eflcient efecti e, ~ pital.1$!}) e, 
toate acestea putand fl mai diflcil de realizat cu atat mai mult cu cat angajatii Emitentului , • nti'kq~: ~ ,111Hel de la 
distanta. "<!-o [:.., • 

'(/;.,.. ~•t-. ~ ·-\ 
Este posibil ca Emitentul sa nu reu$easca sa implementeze cu succes sau sa i$i extinda imbunatapnle·acJuse sistemelor 
$i proceselor acestuia intr-un mod efident sau in timp util. in plus, este posibil ca sisteme/e $i procesele existente sa nu 
poata preveni sau detecta toate erorile, omisiunile sau fraudele. De asemenea, este posibil ca Emitentul sa intampine 
diflcultati in gestionarea imbunatatirilor aduse sistemelor $i proceselor sale sau in legatura cu software-ul furnizat de 
catre terp $i care este licentiat pentru a oferi suport Emitentului in legatura cu astfel de imbunatapri. Orice cre$lere 
viitoare ar adauga complexitate organizatiei Emitentului $i ar necesita o coordonare eflcienta la nivelul intregii organizatii, 
E$ecul gestionarii eficiente a oricarei cre~eri viitoare ar putea duce la cre$terea costurilor, perturbarea relatiilor existente 
cu clientii flnali, reducerea cererii sau ar limita Emitentul la implementari mai mici ale produselor acestuia sau ar afecta 
performanta afacerii $i rezultatele operaponale. 

Rezultatele opera1:ionale pot varia semnificativ de la o perioada la alta $i pot fi imprevizibile 

Rezultatele operationale ale Emitentului pot varia semniflcativ de la o perioada la alta $i pot fl imprevizibile, ceea ce ar 
putea face ca pretul de piata al A(tiunilor sa scada. Chiar daca rezultatele operationale, in special veniturile, marjele 
brute, marjele de exploatare $i cheltuielile de exploatare au inregistrat cre$leri in perioada anterioara, este posibil ca 
acestea sa varieze ca urmare a unui numar de factori, dintre care multi sunt in afara controlului Emitentului $i pot fi 
diflcil de prevazut, indusiv: 

pagina 17 din 87 



• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

capacitatea Emitentului de a atrage si de a pastra noi clienti finali sau de a vinde produse ~/sau servicii 
suplimentare clientilor finali existenti; 
ciclurile bugetare, modelele de cumparare sezoniere si practicile de cumparare ale clientilor finali, inclusiv 
probabilitatea incetinirii cheltuielilor in domeniul tehnologiei din cauza incetinirii economice globale; 
modificari ale cerintelor clientilor finali, distribuitorilor sau revanzatorilor sau ale nevoilor pietei; 
concurenta preturilor; 
calendarul $i succesul introducerii de noi produse $i servicii de catre Emitent sau de catre concurentii acestuia 
sau orice alta schimbare a peisajului concurential al industriei in care activeaza Emitentul, indusiv consolidarea 
in randul concurentilor acestuia sau a dientilor finali $i a unor schimbari strategice, parteneriate incheiate de 
catre si intre concurentii Emitentului; 
capacitatea Emitentului de a isi extinde cu succes si in mod continuu afacerile la nivel national si international, 
in special avand in vedere actuala incetinire economica globala; 
modificari ale ratei de crestere a industriei securitapi cibernetice; 
incapacitatea Emitentului de a finaliza sau integra in mod eficient orice achizitii pe care le poate intreprinde; 
cresterea cheltuielilor sau a datoriilor neprevazute si orice impact asupra rezultatelor operationale ale Emitentului 
ca urmare a oricaror achizitii pe care acesta le realizeaza; 
capacitatea Emitentului de a cre~e anvergura $i procluctivitatea canalutui de distributie; 
decizii ale potentialilor dienti finali de a achizitiona solutii de securitate cibemetica de la furnizori de securitate 
mai mari Si recunoscuti ta nivel international sau de la fumizorii lor principali de echipamente de retea; 
riscul de insolventa sau dificult:atile de creditare cu care se confrunta clientii finali, care ar putea spori din cauza 
situatiei economice globale, afectand negativ capadtatea acestora de a achizitiona sau de a plati in timp util / 
deloc produsele Si servidile Emitentului, sau cu care se confrunta furnizorii cheie ai Emitentului, indusiv fumizorii 
unici ai acestuia, ceea ce ar putea perturba lantul de aprovizionare al Emitentului; 
orice intrerupere in canalul de distributie sau incetarea relatiilor pe care Emitentul le are cu parteneri de distributie 
importanti, indusiv ca urmare a consolidarii in randul distribuitorilor $i revanzatorilor de solutii de securitate 
cibernetica; 
incapadtatea Emitentului de a onora comenzile dientilor finali din cauza intarzierilor din lantul de aprovizionare 
sau a evenimentelor care afecteaza fumizorii si partenerii emitentului sau furnizorii acestora, care pot fi afectati 
in mod negativ de efectele situatiei economice globale; 
costul Si rezultatele unor potentiale litigii, care ar putea avea un efect negativ semnificat 
Emitentului; :§q. / • ~~ ... .,, ,· :::; ,-: 

sezonalitatea sau fluctuatiile cidice ale pietei in care Emitentut activeaza; tJ ,.;:- ·, ·~ , i 
instabilitatea politica, economica Si sociala cauzata de conflictul militar initiat de Fed ,.., ti; ~RuJjn~Ucrai a, 
continuarea ostilitatilor in Orientul Mijlodu, activitati teroriste, orice perturbari cauzate d ¢0VID-19 $1/sau s,nce 
alta pandemie ori criza sanitara generala ar putea aparea si orice perturbare pe care aceste"~ e'1Jmente a~,-putea 
sa o provoace in economia industriala globala; $i ~~-
conditiile macroeconomice generale, atat la nivel national, cat si pe pietele externe in care este prezent Emitentul, 
care ar putea avea un impact asupra unora sau tuturor regiunilor in care Emitentul isi desra~ara activitatea, 
inclusiv incetinirea preconizata a cresterii economice globale, riscul crescut de inflatie si potentialul de recesiune 
globala; 

Oricare dintre factorii de mai sus sau efectul cumulativ al unora dintre factorii mentionati mai sus poate avea ca rezultat 
fluctuatii semnificative ale rezultatelor financiare $i ale altar rezultate operationale ale Emitentului. Aceasta 
imprevizibilitate ar putea duce la esecul Emitentului de i$i indeplini asteptarile privind veniturile, marjele sau alte rezultate 
operationale. 

Incertitudinea economicii globala continua ar putea avea un efect negativ asupra afacerii $i rezultatelor 
operationale ale Emitentului 

Emitentul isi desra~ra activitatea intr-o piata globalizata si, prin urmare, afacerile si veniturile acestuia sunt 
interdependente de conditiile macroeconomice globate. Eforturile internationale de a limita raspandirea COVID-19 au 
avut un efect negativ semnificativ asupra conditiilor macroeconomice globale, care continua sa provoace incertitudine 
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economica. in plus, conflictul militar generat de Federatia Rusa in Ucraina, instabilitatea de pe pietele globale de credit, 

scumpirea preturilor unor marfuri esentiale (petrol, energie electrica, etc.), schimbarile in politicile publice, cum ar fi cele 

interne $i internationale, precum reglementari, impozite sau acorduri comerciale intemationale, dispute comerciale 

internationale, schimbarea unor guverne, tulburari geopolitice $i alte perturbari ale economiilor $i pietelor globale $i 

regionale continua sa adauge incertitudine la conditiile economice globale. 

Aceste conditii nefavorabile ar putea duce la reduceri ale vanzarilor produselor $i serviciilor Emitentului, la ciduri de 

vanzare mai lungi, la reduceri ale duratelor $i valorilor contractelor incheiate cu dientii Emitentului, o adoptare mai lenta 

a noilor tehnologii $i o concurenta sporita in materie de preturi. Ca urmare, orice incertitudine sau deteriorare continua 

sau mai pregnanta a conditiilor macroeconomice $i de piata la nivel mondial ar putea determina clientii finali sa i$i 

modifice prioritatile de cheltuieli sau sa amane deciziile de cumparare, ceea ce ar putea avea ca efect prelungirea 

cidurilor de vanzare, oricare dintre acestea putand dauna afacerii $i rezultatelor operationale ale Emitentului. 

Este posibil ca rata de cfe$1:ere a veniturilor din perioadele recente sa nu fie un indicator al performantelor 
viitoare ale Emitentului 

Veniturile Emitentului pentru orice perioada trimestriala sau anuala anterioara nu ar trebui sa fie considerate ca un 

indiciu asupra veniturilor viitoare ale acestuia sau a cr~erii veniturilor pentru orice perioada viitoare. in cazul in care 

Emitentul nu va putea mentine venituri sau cre$leri consistente a veniturilor, aqiunile acestuia ar putea inregistra o 

volatilitate ridicata, pentru Emitent fiind dificil sa obtina $i sa men\jna profitabilitatea sau sa mentina $i/sau sa creasca 
fluxul de numerar in mod constant. 

Emitentul se confrunti cu o concuren1i intensa pe piata in care activeazi $i este posibil sa nu dispuna de 
suficiente resurse finandare sau de alti natura pentru a i$i menJjne sau imbunatili poziiia competitivi 

Multi dintre concurentii existenti ai Emitentului au, iar unii dintre concurentii potentiali ai acestuia ar putea avea avantaje 
competitive substan\jale cum ar fl: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

mai mare recunoa$lere a numelui $i un istoric de functionare mai lung; 
bugete $i resurse mai mari pentru vanzari $i marketing; 

o distributie mai extinsa $i relatii stabilite cu partenerii de distributie $i dientii finali; 

mai multe resurse de asistenta pentru dienti; 

resurse mai mari pentru a face achizitii strategice sau pentru a incheia parteneriate strategi !' -~ <~· c, 

costuri mai mid cu forta de munca $i dezvoltarea de noi produse $i/sau servicii; Pf ('· 1., l,' :- :\ r, 
produse $i/sau tehnologii mai noi $i/sau disruptive; ~ it~ c:<:/o~'-:) 
portofolii de proprietate intelectuala mai extinse $i mai mature; $i/sau '0d< ~o ~- ,_ · 

0 .. :~: 
resurse financiare, tehnice $i de alta natura mult mai mari. ,.. • r · · 

in plus, unii dintre concurentii mai mari ai Emitentului au oferte de produse $i servicii substantial mai extinse $i mai 

diverse, ceea ce ii poate face mai putin sensibili la incetinirile de pe o anumita piata $i le permite sa i$i valorifice relatiile 

bazate pe alte produse sau sa incorporeze funqionalitati in produsele existente pentru a ca$tiga afaceri intr-un mod 

care sa descurajeze utilizatorii sa cumpere produsele $i/sau serviciile Emitentului, indusiv prin vanzarea la marje zero 

sau negative, oferirea de concesii sau gruparea produselor. Multi dintre concurentii mai mici ai Emitentului, care sunt 

specializati in fumizarea de proteqie impotriva unui singur tip de amenintare la adresa securitlitii, sunt adesea capabili 

sa livreze in piata aceste produse specializate de securitate mai repede dee.at Emitentul. 

Organizatiile care utilizeaza produse $i servidi tradi\jonale pot considera ca aceste produse $i servicii sunt suficiente 

pentru a le satisface nevoile de securitate sau ca ofertele Emitentului raspund doar nevoilor unei parti a industriei de 

securitate dbernetica. in consecinta, aceste organizatii pot continua sa i$i aloce bugetele pentru tehnologia informatiei 

pentru produsele $i serviciile traditionale $i pot sa nu adopte produsele $i servidile Emitentului. De asemenea, multe 

organizatii au investit resurse substantiate financiare $i de personal pentru a proiecta $i a opera propriile retele $i au 

stabilit relatii profunde cu alti furnizori de produse de retea $i de securitate. Ca urmare, aceste organizatii pot prefera 

sa cumpere de la furnizorii lor existenti decat sa adauge sau sa treaca la un nou fumizor, cum ar fi Emitentul, indiferent 

de performanta produselor ori caracteristicile sau ofertele de servidi mai performante. De asemenea, aceste organizatii 
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pot fi dispuse sa adauge in mod incremental solutii la solutiile lor deja existente de gestionare a infrastructurii de 
securitate, dee.at sa o inlocuiasca in totalitate cu solutiile Emitentului. 

Conditiile din piata in care activeaza Emitentul s-ar putea schimba rapid $i semnificativ ca urmare a progreselor 
tehnologice, a parteneriatelor sau a achizitiilor desfii$urate de catre concurentii Emitentului sau de consolidarea continua 

a pietei. Companiile nou-infiintate care inoveaza $i marii concurenti ai Emitentului care fac investitii semnificative in 
cercetare $i dezvoltare pot inventa produse $i tehnologii similare sau superioare care sa concureze cu produsele $i 

serviciile Emitentului. Unii dintre concurentii Emitentului au facut sau ar putea face achizitii de companii care ar putea 
sa le permita sa ofere in mod direct solutii mai competitive $i mai cuprinzatoare dee.at cele pe care le ofereau anterior 

$i sa se adapteze mai rapid la noile tehnologii $i la noile nevoi ale clientilor finali. Concurentii actuali $i potentiali ai 
Emitentului pot, de asemenea, sa stabileasca relatii de cooperare intre ei sau cu terte parti care le pot spori $i mai mult 
resursele. 

Aceste presiuni concurentiale din piata in care activeaza Emitentul sau e~cul acestuia de a concura in mod eficient 
poate avea ca rezultat reduceri de pret, mai putine comenzi, reducerea veniturilor $i a marjelor brute, precum $i 

pierderea cotei de piata. Orice e$eC in a face fata $i a aborda ace$f:i factori ar putea dauna grav afacerii $i rezultatelor 
operationale. 

Un incident de securitate a retelei sau a datelor poate permite accesul neautorizat la reteaua sau datele 
Emitentului, poate afecta reputatja acestuia, poate crea probleme suplimentare de raspundere $i poate 
sa aiba un impact negativ asupra rezultatelor financiare 

Companiile sunt supuse unei mari varietati de atacuri asupra retelelor lor in mod constant, din ce in ce mai des. in plus 
fata de atacurile traditionale conduse de "hackeri", codurile malitioase (cum ar fi viru$ii $i viermii informatici), incerc.arile 

de phishing, furtul sau utilizarea abuziva a angajatilor, actori sofisticati se angajeaza in intruziuni $i atacuri (indusiv 
atacuri avansate persistente), care sporesc riscurile la adresa retelelor inteme ale Emitentului $i a mediilor orientate 
catre dienti, precum $i a informatiilor pe care acestea le stocheaza $i le proceseaza. 

Incidenta bre~lor de securitate cibemetica a crescut. in ciuda eforturilor semnificative de a crea bariere de securitate 

pentru astfel de amenintari, este practic imposibil pentru Emitent sa atenueze in intregime aceste riscuri. Emitentul $i 
furnizorii terti de servicii se pot confrunta cu amenintari $i atacuri de securitate din diverse surse. Datele Emitentului, 
sistemele corporative, sistemele tertilor $i masurile de securitate pot fi inc.alcate din cauza unor GJ1e parti 

~ 
externe, a unei erori a angajatilor, a unui act rau intentionat, a unui cumul al acestor factori sau i ~ mod $i~ 
o parte neautorizata poate obpne acces la datele Emitentului. j : ~- , -~ ~ 

,iJ ti-"' ~~ 
in plus, in calitate de furnizor consacrat de solutii de securitate, Emitentul poate fi o tinta mai a r; ·va pelitru a 

-1, 
atacuri. 0 bre$i3 in securitatea datelor Emitentului sau un atac impotriva disponibilitatii serviciilor acestuia~ u a 
furnizorilor sai de servicii ar putea afecta retelele Emitentului sau retelele securizate de produse si, 

1

6-eancl~intreruperi 

sau incetiniri ale sistemelor $i exploatarea vulnerabilitatilor de securitate ale produselor Emitentului, precum $i a 
informatiilor stocate in retelele acestuia sau in cele ale fumizorilor sai de servicii, aceste date ar putea fi accesate, 
divulgate public, modificate, pierdute sau furate, ceea ce ar putea produce prejudicii financiare. 

Desi Emitentul nu a suferit inca daune semnificative ca urmare a accesului neautorizat de c.atre o terta parte la reteaua 
sa interna, orice inc.alcare reala sau perceputa a securitatii sistemelor sau retelelor Emitentului ar putea duce la afectarea 
reputatiei sale, publicitate negativa, pierderea partenerilor, a clientilor finali $i a vanzarilor, pierderea avantajelor 

competitive fata de concurentii acestuia, cresterea costurilor de remediere a oric.aror probleme $i $i a modului de raspuns 
la incidente, investigatii de reglementare si aqiuni de aplicare a legii, litigii costisitoare $i alte tipuri de raspundere. 

in plus, este posibil ca Emitentul sa suporte costuri semnificative si consecinte operationale pentru investigarea, 
remedierea, eliminarea $i punerea in functiune a unor instrumente si dispozitive suplimentare menite sa previna bre~le 

de securitate reale sau percepute $i alte incidente de securitate, precum $i costuri de conformare cu orice obligatii de 
notificare care rezulta din orice incident de securitate. 
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Oricare dintre aceste efecte negative ar putea avea un impact negativ asupra perceptiei din piata a produselor ~i 

serviciilor Emitentului, precum $i asupra increderii dientilor finali ~• a investitorilor in Emitent $i ar putea sa afecteze grav 

afacerile sau rezuttatele operationale. 

caracterul sezonier poate provoca fluctuatii ale veniturilor Emitentului 

Emitentul considera ca exista factori sezonieri importanti care pot face ca in al patrulea trimestru fiscal sa inregistreze 

venituri mai mari tata de prima perioada a anului fiscal. Compania considera ca acest caracter sezonier rezulta dintr-o 

serie de factori, indusiv, dar fara a se limita la: 

• dientii finali ce au sfar~tul de an fiscal la 31 decembrie $i care aleg sa cheltuiasca portiunite ramase neutilizate 

din bugetefe pe care le au la dispozitie, pana la finalul anului fiscal; 

• reducerile sezoniere ale activitatii comerciale in tunite iulie $i august in Statele Unite, Europa $i in anumite alte 

regiuni, care ar putea avea ca rezultat un impact negativ asupra venituritor Emitentului; ~ 

• planificarea de catre dientul final a bugetului la inceputul anului calendaristic, ceea ce poate duce la o intarziere 

a cheltuielilor ta in pnma parte a anutui, aceasta avand un impact negativ asupra veniturilor Emitentutui in prima 

parte a anului fiscal. 

Pe masura ce Emitentul continua sa se dezvolte, variapile sezoniere sau ddice ate operatiunilor acestuia pot deveni mai 
pronuntate, iar activitatea Emitentului, rezultatele operationale ~ pozitia finandara pot fi afectate in mod negativ. 

in cazul in care Emitentul nu reu~te sa angajeze, sa integreze, sa formeze, sa pistreze ti sa motiveze 
personal calificat fi conducerea superioari a Companiei, activitatea acestuia ar putea suferi 

Succesul viitor al Emitentului depinde, in parte, de capadtatea acestuia de a continua sa angajeze, sa integreze, sa 
pregateasca ~ sa pastreze calificarea $i inalta calificare a personalului propriu. Emitentul este in mod substantial 

dependent de serviciile continue ale personalului existent, in principal din cauza complexitatii ofertei de produse $i servicii 

a Emitentului. in plus, orice ~ de a angaja, integra, instrui $i stimula in mod adecvat personalul de vanzari sau 

incapadtatea personalului de vanzari, angajat recent, de a atinge in mod eficient nivelurile de productivitate vizate ar 

putea avea un impact negativ asupra cre$terii ~ operapunilor marginale ale Emitentului. Concurenta pentru personal cu 

inalta calificare, in special in inginerie, este adesea intensa, in special in Bucure$ti, unde Emitentul are o prezenta 

substanpala ~ nevoie de astfel de personal. 

in plus, industria in care Emitentul activeaza se confrunta, in general, cu o uzura mare a ang ff - Emitentul nu 

este capabil sa angajeze, sa integreze, sa instruiasca sau sa pastreze personalul calificat ~. ~f calificat, ~ r pentru 

a i$i indeplini nevoile actuale sau viitoare, afacerile, situatia financiara $i rezultatele ope ale ar Jutea fi?. ate. 
:5 ' . '/:).~ .;, 

Performantele viitoare ale Emitentului depind, de asemenea, de servidi ~ contributii conti '"'· afe condclcerii • itentului 

in vederea executarii planului de afaceri ~ pentru a identifica ~i urmari noi oportunitati ~ i ,;i, tii de pr~ 1:1 •• Pierderea 

serviciilor furnizate de aceste persoane, scaderea eficientei acestor servidi sau gestionarea i~ ficient'a'i oricarei tranzitii 

la nivelul conducerii, ar putea intarzia sau impiedica in mod semnificativ realizarea planutui de dezvoltare, ceea ce ar 

putea afecta negativ activitatea, situatia financiara ~ rezultatele operationale ale Emitentului. 

Defecte, erori sau vulnerabilititi in produsele Ji serviciile Emitentului, e$eCUI produselor sau serviciilor, 
pe care acesta le fumizeaza, de a bloca un virus sau pentru a preveni un incident de securitate, utilizarea 
g~ a produselor Emitentului $i a serviciilor pe care acesta le fumizeaza sau reclamatiile privind 
rispunderea pentru produse $i servicii ar putea diuna reputatiei Emitentului ti ar avea un impact negativ 
asupra rezultatelor operationale 

Deoarece produsele $i servidile pe care Emitentul le vinde ~/sau livreaza sunt complexe, acestea pot contine defecte 

de proiectare sau erori care nu sunt detectate decat dupa lansarea acestora ~ implementarea de catre dientii finali. 

Clientii finali au posibilitatea sa raporteze defecte ale produselor $i serviciilor legate de performanta, scalabilitate ~ 

compatibilitate. in plus, defectete pot face ca produsele sau serviciile pe care Emitentul le vinde ~i/sau livreaza sa fie 

vulnerabile la atacuri de securitate, sa nu contribuie la securizarea retelelor sau pot conduce la intreruperea temporara 
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a traficului de retea al clientilor finali. Deoarece tehnicile folosite de hackeri pentru a accesa sau sabota retelele se 
schimba frecvent $i, in general, nu sunt recunoscute pana cand sunt lansate impotriva unei tinte, este posibil ca Emitentul 
sa nu poata anticipa aceste tehnid $i sa ofere o solutie in timp real pentru a proteja retelele clientilor finali. 

in plus, ca un furnizor consacrat de securitate cibernetica, solutiile, retelele $i produsele Emitentului ar putea fi vizate 
de atacuri concepute in mod specific pentru a perturba afacerea $i a prejudicia reputatia acestuia. De asemenea, 
defectele sau erorile in actualizarile produselor sau serviciilor livrate ar putea duce la e~cul acestor serviciilor. Centrele 
Emitentului de date $i retelele pot intampina defeqiuni tehnice $i timpi de nefunctionare, pot e$Ua in distribuirea 
actualizarilor adecvate sau pot sa nu indeplineasca cerintele crescute ale unei baze de dienti finali instalati in cre$lere. 

Mai mult decat atat, produsele $i servidile Emitentului trebuie sa coexiste cu infrastructura existenta a clientilor finali, 
care adesea au specificatii diferite, utilizeaza standarde multiple de protocol, implementeaza produse de la mai multi 
furnizori $i contin mai multe generatii de produse care au fost adaugate de-a lungul timpului. ca urmare, cand 
problemele apar intr-o retea, poate fi dificil sa se identifice sursele acestor probleme. 

Aparitia oricarei astfel de probleme in produsele $i serviciile pe care Emitentul le vinde $i/sau livreaza, fie ca sunt reale 
sau percepute, ar putea avea ca rezultat: 

• redireqionarea resurselor financiare $i de dezvoltare a produselor semnificative catre eforturile de a analiza, 
corecta sau elimina erorile $i defectele sau pentru a aborda $i elimina vulnerabilitatile; 

• pierderea clientilor finali existenti sau potentiali sau a partenerilor; 
• venituri intarziate sau pierdute; 
• intarzierea sau e~cul de a obtine acceptarea in piata a produselor $i serviciilor livrate; 
• o cre$tere a revendicarilor de garantie in comparatie cu experienta istorica sau un cost crescut al revendicarilor 

de garantie, oricare dintre acestea afectand negativ marjele brute; $i 
• litigii sau investigatii, fiecare dintre acestea putand fi costisitoare sau daunatoare reputatiei. 

Dispozitiile privind limitarea raspunderii din termenii $i conditiile standard de vanzare ar putea sa nu protejeze Emitentul 
complet sau efectiv de revendicari ca urmare a legilor sau ordonantelor guvernamentale, a reglementarilor locale sau a 
deciziilor judiciare nefavorabile din Romania sau din alte tari. 

Oaci Emitentul nu anticipeazi cu exactitate, nu se pregite$te $i nu rispunde p 
tehnologice $i ale pietei $i nu gestioneazi cu succes introducerea in piata $i tranzitia 
servicii pentru a satisface nevoile in schimbare ale clientjlor finali din domeniul sec c:i_ 

pozitia competitivi $i perspectivele acestuia vor fi afectate 
) 

~~ 
oi ( ·~ 

idbem . , .... 

Domeniul securitatii dbernetice a crescut rapid $i este de a$feptat sa continue sa evolueze rapid. Mai mult decat ·atat, o . ' 
majoritate a clientilor Emitentului opereaza pe piete caracterizate de tehnologii $i planuri de afaceri aflate intr-o evolutie 
continua, care le impune sa adauge numeroase puncte de acces la retea $i sa adapteze retele din ce in ce mai complexe 
ale afacerilor acestora, incorporand o varietate de produse hardware, software, sisteme de operare $i protocoale de 
retea. Din acest motiv, Emitentul trebuie sa i$i adapteze in mod continuu produsele $i/sau serviciile. 

in plus, Emitentul trebuie sa angajeze resurse semnificative pentru dezvoltarea de noi caracteristid $i noi modalitati de 
securitate in cloud, AI $i altele, inainte de a $ti daca investitiile acestuia vor avea ca rezultat produse $i servicii pe care 
piata le va accepta. Succesul noilor caracteristici depinde de mai multi factori, inclusiv definirea adecvata a noilor 
produse, diferentierea noilor produse, servidi $i caracteristici fata de cele ale concurentilor Emitentului $i acceptarea pe 
piata a acestor produse, servicii $i caracteristici. Mai mult decat atat, introducerea $i tranzitia cu succes a noilor produse 
depinde de o serie de factori, inclusiv capacitatea Emitentului de a gestiona riscurile asodate cu problemele legate de 
accelerarea produqiei de produse noi, disponibilitatea aplicatiilor software pentru produse noi, gestionarea eficienta a 
angajamentelor de cumparare $i a stocurilor, disponibilitatea produselorin cantitati $i costuri adecvate pentru a satisface 
cererea antidpata $i riscul ca noile produse sa aiba calitate sau alte defecte sau deficiente, in special in fazele incipiente 
ale introducerii. 
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Este posibil ca eforturile actuale ale Emitentului de cercetare Ji dezvoltare sa nu produci produse sau 
servicii de succes, care sa aiba ca rezultat venituri semnificative, economii de costuri sau alte beneficii in 
viitorul apropiat 

Dezvoltarea produselor $i serviciilor aferente activitatii Emitentului reprezinta un proces costisitor. Investitiile Emitentului 

in cercetare $i dezvoltare pot sa nu aiba ca rezultat imbunataprl semnificative, produse sau servidi comercializabile sau 

poate avea ca rezultat produse sau servicii care sunt mai scumpe decat se anticipase. in plus, este posibil ca Emitentul 

sa nu realizeze economiile de costuri sau imbunatatirile anticipate ale performantei pe care le anticipase {poate dura o 

perioada mai mare de timp pentru a genera venituri). Planurile de viitor ale Emitentului includ investitii semnificative in 

cercetare $i dezvoltare. Emitentul consider-a ca trebuie sa continue sa dedice o cantitate semnificativa de resurse 

eforturilor acestuia de cercetare $i dezvoltare pentru a i$i mentine pozitia competitiva. Cu toate acestea, este posibil ca 

Emitentul sa nu inregistreze venituri semnificative din aceste investitii in viitorul apropiat sau aceste investitii pot sa nu 

aduca beneficiile a~eptate, oricare dintre acestea putand sa afecteze negativ afacerea $i rezultatele operationale. 

3.2. RISCURJ LEGATE DE ASPECTE LEGALE, DE REGLEMENTARE $1 DE LITIGII 

Modificarile legilor sau ale interpretarilor fiscale, precum $i deciziile nefavorabile ale autoritatilor fiscale, 
ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor operatiunilor Emitentului ti asupra 
fluxurifor de numerar 

Legile $i reglementarile fiscale din Romania pot fi supuse modificarilor $i pot exista modificari in interpretarea $i aplicarea 

legislatiei fiscale. Aceste modificari ale legislatiei fiscale $i/sau a interpretarii $i aplicarii legii fiscale pot fi adoptate/aplicate 

cu celeritate de catre autoritati, dificil de anticipat $i, prin urmare, este posibil ca Emitentul sa nu fie pregatit pentru 

aceste schimbari. ca urmare, este posibil ca Emitentul sa se confrunte cu cre$1:eri ale impozitelor datorate in cazul 
modificarii ratelor de impozitare sau in cazul in care legile sau reglernentarile fiscale sunt modificate de catre autoritatile 

competente intr-un mod care defavorizeaza Emitentul, ceea ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

fluxurilor de numerar, a activitatii, a perspectivelor, a rezultatelor operapunilor $i a situatiei financiare pentru orice 

perioada de raportare afectata. 

Riscul asociat litigiilor 

in contextul derularii activitatii sale, Emitentul este supus unui rise de litigii, printre altele, ca urmare a modificarilor $i 

dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca Emitentul sa fie afectat de alte pretentii contractuale, plangeri $i ~ indusiv de 

la terte pafti cu care are relatii contractuale, dienti, concurenti sau autoritati de reglementar ()~rW=~ orice 

publicitate negativ~ pe care o atrage un astfel de eveniment. l . , ~~;. \ 
· ·• n 

La momentul intocmirii acestui Prospect, Emitentul SAFETECH INNOVATIONS S.A. nu era i i icai in ni~~n°'lit~ · in 
, ... \,1 -

calitate procesuala activa sau pasiva. ~ ;- •/ o, ·. ':,, ,•·1/ 
~.:2t~ 

3.3. RISCURI LEGATE DE INVESTITIILE iN ROMANIA 

Instabilitatea politicli Ji militari din regiune poate avea consecinte negative asupra activititii Emitentului 

Instabilitatea politica ~i militara din regiune, determinata de invazia Ucrainei de catre Federapa Rusa in februarie 2022, 

precedata de pierderea controlul asupra Peninsulei Crimeea in favoarea Federapei Ruse ~i conflictul din Estul Ucrainei 

cu separati~ii pro-ru$i in anul 2014, precum $i sanqiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a acestor 

evenimente, pot determina conditii economice profund nefavorabile, tulburari sociale sau, in eel mai rau caz, confruntari 

militare extinse in regiune. Efectele sunt, in mare masura, imprevizibile, putand include o scadere a investitiilor, fluctuatii 

valutare semnificative, cre$1:eri ale ratelor dobanzilor, reducerea disponibilitatii creditului, a fluxurilor comerciale ~i de 

capital, cr~eri ale preturilor energiei etc. 
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Aceste efecte, dar $i alte efecte negative neprevazute ale situatiilor de criza din regiune ar putea avea consecinte 
negative semnificative asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor $i pozitiei financiare a Emitentului. 

Tendint,a ascendenta a ratei inflatiei ar putea produce consecinte negative semnificative asupra 
performantei financiare a Emitentului 

in Raportul asupra inflatiei emis in noiembrie 2022, Banca Nationala a Romaniei (,,BNR'1 apreciaza ca rata anuala a 
inflatiei i$i va accentua puternic cresterea in trimestrul al patrulea al anului 2022, ajungand la valoarea de 16,3%, Si sa 
cunoasca o tendinta descendenta, insa doar graduala pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2023. Astfel, BNR 
anticipeaza ca in decembrie 2023 rata inflatiei se va situa la valoarea de 11,2%. 

Imprevizibilitatea ratei inflatiei poate avea efecte negative asupra activitatii Emitentului prin cre$terea dificultatii estimarii 
de catre Emitent a costurilor totale aferente activitatilor desfcisurate de acesta Si crearea unei potentiale necorefari a 
preturilor practicate de Emitent in relatia cu dientii cu costurile Emitentului, cu efect semnificativ negativ. 0 diferenta 
semnificativa intre rata inflatiei anticipata intr-o anumita perioada si vafoarea efectiv inregistrata in perioada respectiva 
poate intluenta negativ semnificativ modalitatea de alocare a resurselor Emitentului, influentand astfel activitatea, 
disponibilitatile financiare, perspectivele si profitabilitatea acestuia. 

Mai mult, o crestere imprevizibila a ratei inflatiei poate aduce dezechitibre la nivel macroeconomic, caracterizate prin 
cresterea ratelor dobanzii, scaderea nivelului de trai si, in general, incetinirea dezvoltarii economiei in Romania, 
dezechilibre ce pot contribui la scaderea cererii in domeniul securitatii cibernetice. 

0 potentiala deteriorare a conditiilor economice, politice $i sociale generale din Romania ar putea avea 
efecte negative asupra activitiitii Emitentului 

Succesul Emitentului este strans legat de evolutiile economice generafe din Romania. Evolutiile negative sau slabirea 
generala a economiei Romaniei, scaderea nivelului de trai, resursele de lichiditate !imitate ale potentialilor dienti $i 
cresterea nivefului de samaj ar putea avea un impact negativ direct asupra cererii de pe piata securitatii dbemetice din 
Romania. 

in ultimii ani, Romania a trecut prin schimbari politice, economice si sodale de anvergura. A$a cum este de a~eptat de 
la pietele emergente, acestea nu detin intreaga infrastructura de afaceri, cadrul juridic side reglementare care exista in 
general in economii de piata libere, mai mature. De asemenea, legislatia fiscala a Romaniei este sup - 1:; • terpretari 
multiple, diverse Si poate suferi modificari in mod frecvent ~, uneori, subite sau prea rapid impl ' "'tate. Ii'~ ..c;.,z, 

Direqia in care se indreapta pe viitor economia Romaniei ramane in mare parte dependenta 
41

c;;, eficad~t..pi\ rilor 
economice, finandare si monetare adoptate la nivel guvernamental, precum Si de evolutiile di o;.\~~i~I_~ , jil "die, 
de reglementare Si politic. Conditiile economice defavorabile din Romania, incertitudinea fiscal '~~ cre$t1~ea iOJP -~rii 
ar putea avea, in cele din urma, un impact negativ direct si/sau indirect asupra preturile perceput~)peptli\lJ1i( usele si 

--.:.-· 
serviciile Emitentului. 

Dificultatile Romaniei in legatura cu integrarea sa in Uniunea Europeana pot avea un efect negativ 
semnificativ asupra activitatii Emitentului 

Romania a intrat in Uniunea Europeana in ianuarie 2007 $i continua sa treaca prin procese de modificari legislative ca 
urmare a aderarii la UE ~i a integrarii continue in UE. in cadrul procesului de aderare, UE a stabilit o serie de masuri pe 
care Romania trebuie sa le respecte pentru a indeplini cerintele de baza de aderare la LIE. Comisia Europeana a primit 
sarcina de a monitoriza progresele realizate de Romania, prin emiterea de rapoarte anuale de conformitate, prin 
Mecanismul de Cooperare ~ de Verificare, in luna noiembrie a anului 2022 Comisia Europeana recomandand ridicarea 
MCV. 

in cazul in care Romania nu se conformeaza cu masurile pe care trebuie sa le respecte pentru a indeplini cerintele de 
baza de aderare la UE sau nu pune in aplicare recomandarile emise de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de 
Cooperare si de Verificare, aceasta poate fi supusa unor sanctiuni UE care ar putea avea un efect negativ semnificativ 
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asupra operatiunilor financiare, a investitiilor ~i a fluxurilor de capital din tara ~i, prin urmare, asupra activitatii, a 
perspectivelor, a rezultatelor operapunilor ~i a situatiei financiare a Emitentului. 

Leul poate fi supus unei volatilitati ridicate 

Leul este supus unui regim de curs de schimb variabil, prin care valoarea sa fata de valutele straine este stabilita pe 
piata de schimb interbancara. Politica monetara a BNR are ca tinta inflatia. Regimul de curs de schimb variabil este 

aliniat la folosirea pntelor de inflatie ca ancora nominala a politicii monetare ~ permite un raspuns de politica flexibila la 
~curile neprevazute care ar putea afecta economia. BNR nu are in vedere un anumit nivel sau un anumit interval pentru 
cursul valutar. Capacitatea BNR de a limita volatilitatea leului depinde de un numar de factori economici ~ politici, 

inclusiv de disponibilitatea rezervelor de moneda straina ~ de volumul noilor investitii directe straine. 

Orice modificari ale perceptiilor investitorilor globali asupra perspectivelor eronomice globale ori ale Romaniei pot duce 

la deprecierea leului romanesc. O depreciere semnificativa a leului ar putea afecta negativ situatia economica ~i 
financiara a tarii, ceea ce ar putea avea un efect negativ substantial asupra activitatii, rezultatelor operationale ~i situatiei 
financiare a Emitentului. 
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Seq:iunea 4: INFORMAJII DESPRE EMITENT 

4.1 Denumirea legali $i denumirea comerciali a Emitentului 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

4.2. Locul de inregistrare a emitentului, numirul siu de identificare Ji identificatorul entitatii juridice 

Emitentul este inregistrat ca societate comerciala in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucure$ti, cu numarul 
J40/3550/2011, cod unic de identificare 28239696, Codul LEI 984S00ED4DGA7884C439. 

4.3. Data de constituire $i durata existentei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este 
nedetenninat.a. 

Data de constituire a Emitentului este 24.03.2011. 

4.4. Sediul ,i forma juridic:a a emitentului, legislatia in temeiul cireia i$i desfiJoara activitatea emitentul, 
tara de inregistrare, adresa, numirul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit 
de sediul social) Ji site·ul emitentului, daca este cazul, impreuni cu o declaratie de declinare a 
responsabilititii din care si reiasi ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului 
in care aceste infonnatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect. 

Emitentul este persoana juridica romana de drept privat organizata sub forma unei societati pe aqiuni ~ care funqioneaza 
potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Bucure$ti, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, 
cod po$tal 021533, Romania, website https://www.safetedJ.ro/, e-mail iaYestors.,@safetech.ro. telefon contact relatia cu 
investitorii +40 31 860 21 01. 

Emitentul declara ca informapile de pe website nu fac parte din Prospect, cu exceptia cazului in care aceste informapi sunt 
incluse, prin trimitere, in Prospect. 
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Sectiunea 5: PREZENTARE GENERAL\ A ACTIVITATILOR . . . 
5.1. Activitatile principale 

SAFETECH este o societate de tehnologie care ofera o gama completa de solutii $i servicii de securitate cibernetica, 
sub codul CAEN 6203 - ,,Activlta,ti de management (gestiune $i exploatare) a mijloacelor de ca/cul". 

5.1.1, 0 descriere a naturii operatiunilor efectuate de citre emitent ti a principalelor sale activitati, 
inclusiv a factorilor-cheie aferenti acestora, cu mentionarea prlncipalelor categorii de produse vandute 
ti/sau servicii fumizate in fiecare exercitiu din perioada vizata de informatiile financiare istorice 

PORTOFOUU COMPLET DE SERVICII $I SOLU'fII 

Servicii: Solutii: 

• Teste de penetrare $i audit cod sursa 

• Consultanta de securitate 

• Dezvoltarea $i implementarea standardelor de 
securitate 

• Monitorizarea evenimentelor de securitate (prin 
intermediul STI-CERT) 

• Detectare $i raspuns la incidente de securitate 
(prin intermediul STI-CERn 

• Audit de securitate 

• Analiza de rise 

• Analiza vulnerabilitiitilor 

• Design $i implementare program de securitate 

• Scanarea periodica a vulnerabilitatilor 

• Automatizarea configuratiilor de securitate 

• Servicii care asigura continuarea afacerii $i 
recuperarea datelor in caz de dezastru 

• Cursuri de securitate 

• Solutii pentru managementul accesului 

• Solutii pentru securizarea infrastructurii de 
retea (Firewalls, IDS/IPS) 

• Solutii pentru securizarea infrastructurilor 
critice 

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor mobile 

• Firewalls pentru protejarea aplicatiilor Web 

• Solutii pentru filtrarea traficului Web 

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor IoT 

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor 
medicale 

• Solutii pentru securizarea po$tei electronice 

• Solutii pentru colectarea, analiza $i corelarea 
evenimentelor de securitate 

• Solutii pentru securizarea bazelor de date 

• Solutii pentru scanarea $i managementul 
vulnerabilitiitilor 

• Solutii pentru protejarea statiilor de lucru 

• Solutii pentru prevenirea pierderii datelor 

5.1.2. Se indici toate produsele ti/sau serviciile noi semnificative lansate pe piata ti, in 
dezvoltarea noilor produse sau servicii a fost ficuti publici, stadiul for de dezvoltare. ;/' 'f-~ .:-~ 
A O ' {> (! 
In anul 2016, Safetech $i·a infiintat propriul departament de Cercetare $i Dezvoltare, folosind resu financiare ~npp . 
A ,- .;i ~ t"""' .l>, 

In prezent, compania are un numiir de produse de securitate cibemeticll proprii in dezvoltare sau "\care intentionea 
sa le dezvolte, ceea ce va aduce o valoare adaugata noua clientilor. in plus, compania opereaza ~1->ecbipa pri_vatii de 
raspuns la situatii de urgenta in Romania, numita STI CERT - Computer Emergency Response Team (CER"B /Computer 

Security Incident Response Team (CSIRT), disponibila clientilor din sectoarele public Si privat, care oferii monitorizarea 
continua a amenintarilor la adresa securitatii cibernetice si interventia in caz de incidente de securitate. STI CERT a fost 

conceput pentru a sprijini companiile, institutiile $i organizatiile care doresc sa fie protejate impotriva atacurilor 

cibernetice prin monitorizare continua (24/7), raspuns prompt $i recuperare rapida dupa incidentele de securitate 
cibernetica. STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer $i ofera sistem de monitorizare 24/7, 

alertare, managementul incidentelor $i cercetari criminalistice. 

Compania dore$te sa dezvolte in continuare produse brevetate. in 2021, Safetech Innovations a cheltuit suma de 
9.126.745 lei pentru cercetare-dezvoltare, din care 6.095.771 lei proveniti din fonduri nerambursabile/publice, iar 

3.030.974 lei din fonduri proprii. Pentru 2022, bugetul a fost stabilit la 3.500.000 lei, din care 2.625.000 lei din fonduri 
nerambursabile/publice $i 875.000 lei din fonduri proprii. Pana in prezent, Safetech are doua astfel de produse in 

portofoliu, produsul SafePIC fiind in curs de dezvoltare, Compania estimand finalizarea acestuia pentru luna iunie a anului 
2023: 

pagina 27 din 87 



a. iSAM - In luna martie 2019, Safetech a lansat primul sau produs de cibersecuritate - iSAM, Information Security 

Automation Manager (Managerul de securitate a informatiilor). iSAM permite managerilor de securitate 

informationala a companiilor sa gestioneze mai bine securitatea cibernetica in cadrul organizatiei lor, 
automatizand anumite procese, oferind actualizari in timp real despre nivelul de protectie cibernetica $i 

permitand detectarea timpurie a amenintarilor de securitate cibernetica. Safetech detine certificatul de 
inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator pentru iSAM. Certificatul a fost emis la data 
de 22.01.2020 de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. 

Principalele funqionalitati ale aplicatiei dezvoltate de Safetech includ: 

i. inventarierea proceselor de business si a sistemelor informatice; 

ii. managementul politicilor $i al standardefor de securitate in cadruf organizatiei; 

iii. anafiza continua si managementul riscurilor si al vulnerabilitatilor; 

iv. managementuf evenimentelor si al incidentelor de securitate. 

Solutia automatizeaza o parte din activitatile ofiterilor de securitate a informatiilor, dar ajuta si la organizarea 
rapoartelor de securitate, adunand la un Joe informatii din diverse departamente, economisind astfel timp si 
aliniind practicile utilizate intr-o companie. Platforma are, de asemenea, optiunea de a genera aproape 
instantaneu rapoarte despre nivelul de securitate informatica din cadrul organizatiei, precum si de a furniza 
instrumente pentru managementul indicatorilor de securitate $i a riscurilor. 

Solutia se adreseaza in principal marilor companii din sectoarele financiar-bancar, sanatate, transport, energie, 
utilitati, precum si sectoarele de infrastructura digitala, asigurand respectarea dispozitiilor relevante privind 

securitatea informatica aplicabile acestor industrii. iSAM ajuta companiile sa respecte urmatoarele reglementari 
aplicabile in prezent in Romania: 

i. Legea 362/2018 privind asigurarea unui inalt nivel de securitate a retelelor $i sistemelor informatice; 

ii. Norma 4/2018 a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind gestionarea riscurilor operationale; 

iii. Regulamentul BNR 3/2018 privind monitorizarea pietei financiare $i a infrastructurii instrumentelor de 
plata; 

ER~ 
iv. Regulament general privind proteqia datelor cu caracter personal (GDPR). A " -<-\,_, 

:> "i 
Valorificarea proiectului se realizeaza prin doua metode: tf - ,~ " 'i-

-t \ Y'' ;n ie ~ ,) .l>-
i. Valorificarea sub forma de fie licenta perpetua, fie subscriptie (serviciu anual on ' mises - reinn · ·1 

anual) catre beneficiarii companiei. :,\ t- • 
1
_,.., ---

ii. Valorificarea sub forma eficientizarii activitatii in cadruJ structurii companiei de tip Security Operations 
Center - STI CERT, atat in activitatile zilnice de monitorizare a securitatii beneficiarilor companiei, cat si 

in cadrul serviciilor de testare securitate si management al securitatii informatiei. 

b. ToR-SIM (proiect de cercetare finalizat in 2020) - Valorificarea sub forma fie de licenta perpetua, fie subscriptie 

(serviciu anual on premises) catre Platforma software integrata pentru analiza malware a terminalelor mobile 
(Acronim: ToR-SIM). Platforma software care integreaza, intr-un mod unitar, procedurile de analiza malware 
pentru majoritatea echipamentelor existente pe piata in momentul de fata, in scopuf consolidarii securitatii 

terminalelor si retelelor, identificarea cerintelor operationale si a capabilitatilor necesare dezvoltarii si securizarii 
solutiilor pentru dispozitivele si aplicatiile mobile care sa asigure, printr-un parteneriat intre factorii 

guvernamentali responsabili, mediul academic $i industrial, cresterea eficientei solutiilor de protectie cibernetica. 

Platforma este dezvoltata la nivel de prototip, validata la un singur beneficiar (eel stabifit prin proiectul de 
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cercetare, care si-a dat acceptanta ca produsul a fost dezvoltat conform cerintelor proiectului). Urmeaza 

dezvoltarea produsului la nivel de produs comercial, dac:a se va constata nevoia in piata. 

c. SafePIC (proiect finantat din fonduri nerambursabile care va fi finalizat in iunie 2023) - Are ca scop cresterea 
capacitatii de raspuns a STI-CERT la atacurile si incidentele de securitate cibernetic:a, prin automatizare si 

interoperabilitate cu structuri similare la nivel national $i international, dar Si dezvoltarea organizationala prin 

derularea unui ansamblu de actiuni de proiectare si implementare a unor masuri de perfectionare a 
componentelor sistemului de management (strategie, structura, sistem infonnational, sistem decizional, sistem 

metodologic), menit sa conduc:a la cresterea performantetor $i competitivitatii organizatiei. 

De asemenea, Emitentul a incheiat parteneriate cu furnizori globali, livrand in Romania solutiile acestor parteneri, astfel 

cum este descris la punctul 5.2. de mai jos. 

5.2. Pie1:ele prindpale 

Piata securitatii cibernetice a crescut, in primul rand, datorita amenintarii crescande de terorism informatic care vizeaza 
atat sectorul public, cat $i sectorul privat. in acelasi timp, intrarea in vigoare a Regulamentului General privind Protectia 

Datelor (GDRP), precum $i implementarea directivei NIS in Romania au sporit gradul de con~entizare a amenintarilor 
la adresa securitatii cibernetice $i au contribuit la cresterea cererii de produse de securitate cibemetic:a, precum $i de 
servicii. 

Prezenta locali solidi: Safetech este prezent pe piata din Romania din 2011, avand o reputatie consacrata si o baza 
de dienti bine stabilita. in ultimii ani de activitate, societatea a livrat proiecte in diferite industrii, atat in mediul privat, 
cat $i in sectorul public. De-a lungul anilor, societatea a investit in formarea personalului sau tehnic, precum Si in 
extinderea competentelor $i capacitatilor echipei pentru a atinge $i mentine pozilia de lider pe piata de securitate 

cibernetica din Romania. in anul 2019, aproximativ 91 % din veniturile Emitentului, respectiv 9,6 milioane de lei au 
provenit din activitaple sale pe piata intema (din care 42,99% au reprezentat serviciile, iar 57,01% au reprezentat 
solutiile), in 2020 acest procent crescand la 94,8% (aproximativ 14 milioane lei, din care 50,41 % au reprezentat serviciile, 
iar 49,59% au reprezentat solutiile) $i ajungand in anul 2021 la 97,3% (22,3 milioane lei, din care 40,74% au reprezentat 

serviciile, iar 59,26% au reprezentat solupile). 

Parteneriate globale: De-a lungul anilor, Safetech si-a construit parteneriate puternice cu lideri globali pe diverse 
piete, oferind solutii de securitate $i inovatii pe piata de securitate. Printre partenerii globali ai sodeta numeram: 
Bitdefender, Check Point, Cloudflare, CyberX, OarkTrace, HID Global, Fidelis CyberSecurity, Cynet, S · uri~~ HE~t, "'>1,, 

,iJ ~ '9-1-, 

Gama larga de servicii oferite: Safetech Innovations ofera un ,,pachet unic" de securitate ~etica, i;apab{ 
asiste organizapile in cresterea rezilientei cibernetice $i solutionarea tuturor tipurilor de p .., leme de ~ b ri · 

cibernetic:a ce ar putea fi intampinate de companii atat din sectorut public, cat ~i din eel privat. Mod (1:1) de·afaceri ado 

de SAFETECH are in vedere asistarea companiilor in orice etapa, pornind de la verificarea $i testarea initiala a _sectiritatii, 
pana la implementarea securitatii, chiar si la monitorizarea constanta pentru orice incalcare a securitatii, Prin 
implementarea unui astfel de model de afaceri rezulta ca serviciile oferite de SAFETECH necesita, de asemenea, 

monitorizari periodice, ceea ce se traduce prin dienti care revin ~i due la inregistrarea unor fluxuri de venituri crescute 

Si constante. In plus, SAFETECH are experienta in colaborare atat cu sectorul public, cat $i cu eel privat, ceea ce inseamna 

ca, avand in vedere nivelul actual de digitalizare, practic orice companie sau institutie din Romania $i din strainatate 
poate deveni un potenpal client al SAFETECH. Majoritatea serviciilor ~i implementarea solutiilor se pot realiza de la 

distanta, respectiv sediul SAFETECH, motiv pentru care compania nu a fost afectata de pandemie Si se poate 
intemaponaliza mult mai U$()r. 

Extinderea citre pieple exteme: in 2019, aproximativ 9% din veniturile societatii, respectiv 0,95 milioane de lei au 

provenit din activitatile sale pe pietele externe. Obiectivul societatii este de a creste semnificativ acest procent prin 

extinderea in Europa de Vest $i SUA, prin fumizarea de servicii ditre companii straine, precum ArcelorMittal, dar ~i prin 

extinderea in Est, prin atingerea unor piete precum Republica Moldova sau Ucraina. In 2020, 0,77 milioane de lei, 
respectiv 5,2% din cifra de afaceri, au fost generate de catre clienti de pe pietele externe care au contractat Safetech 
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pentru servicii de consultanta in securitatea informatiei si servicii profesionale pentru implementarea de solutii de 

securitate, in anuf 2021, acest procent ajungand la 2,7%, respectiv 0,62 milioane de lei. 

Totalitatea veniturilor inregistrate de catre societate pe piete externe reprezinta venituri dobandite in urma furnizarii de 
servicii. 

Ca urmare a majorarii capitalului social ce a avut loc in perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022, in luna august a anului 

2022, Compania a anuntat operationalizarea unei entitati in Marea Britanie, in care SAFEfECH detine 67% din capitalul 

social, aceasta expansiune facand parte din planurile de dezvoltare ale Companiei. Conducerea entitatii din Marea Britanie 

estimeaza venituri de aproximativ 170.000 de lire sterline pana la finalul anufui 2022. 

De asemenea, la data prezentului Prospect, Emitentul detine 49% din SAFEfECH CYBERSECURITY LIMITED CYBER RISK 

MANAGEMENT SERVICES L.l.C., companie cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada Istiqlal, Corniche View 

Tower\Invest Bank Building, Etaj 1, iar o noua entitate va fi deschisa in Statele Unite ale Americii pana la inceputul 

trimestrului 2 al anului 2023, SAFEfECH urmand sa detina 67% din capitalul social al acesteta. 

5.3. Evenimente importante in evolutia activitatilor emitentului 

Emitentul este o societate de securitate dbernetica din Romania, infiintata de experti certificati in securitatea informatiei, 

cu o vasta experienta dovedita in proiecte de securitate pentru institutii Si societati din toate sectoarele de activitate. 

Societatea a fost infiintata ca sodetate cu raspundere limitata (S.R.L.) de catre Victor Gansac, Paul Rusu, Teodor Lupan 

si Adrian Vlada, in anul 2011 

Principala schimbare in strategia de afaceri a Safetech a avut locin anul 2016, cand conducerea a decis sa se concentreze 

pe servicii cu valoare adaugata in favoarea van:zarii de hardware, care in anii precedenti contribuia cu o participatie 

semnificativa la venituri, dar in schimb, avea o marja mica de profit. 

in anul 2016, Safetech si-a infiintat propriul departament de Cercetare si Dezvoltare, folosind resurse financiare proprii. 

in prezent, compania are un numlfr de produse de securitate cibemetica proprii in dezvoltare sau pe care intentioneaza 

sale dezvolte, acestea fiind prezentate in subsectiunea 5.1.2. de mai sus. 

Anterior admiterii la tranzaqionare pe sistemul multilateral de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucure$ti, 

societatea a fost transformata in societate pe actiuni (S.A.), detinuta la acel moment de catre doi actionari, co-fondatorii 

companiei, Victor Gansac si Paul Rusu. 

in luna octombrie a anului 2020, anterior admiterii la tranzaqionare pe piata AERO operata de Bursa de Valori Bucuresti, 

Emitentul a desfasurat cu succes un plasament privat, finalizat prin atragerea unei sume totale de 2,5 · . · e la 
' investitori, dupa ce oferta a fost suprasubscrisa in 37 de secunde, ajungand la o rata record de su · · iere q~..S , 

respectiv cea mai mare rata de subscriere a unei oferte desfasurate de o companie privata listata la · "'sa de la Btic:ureft < ,c } • 
in ultimii sase ani, calculati la ace( moment. ::t • ,-... , ~1 1 _.; p. 

-:,; .t 
Pe 29 ianuarie 2021, aqiunile Safetech Innovations (SAFE) au debutat pe piata AeRO a Bursei de ~ori.,, Bucur~.~i. n 

prima zi de listare, au fost tranzaqionate actiuni in valoare de 8,9 milioane de lei, astfel incat pretul a ajunsJa"'24 de lei 

per actiune, cu 500% mai mare comparativ cu pretul din plasamentul privat. 

in data de 6 ianuarie 2022, Compania a informat investitorii in legatura cu finalizarea primei etape a majorarii capitalului 

social, desfasurata in perioada 06.12.2021 - 05.01.2022. in aceasta etapa investitorii au subscris 52,2% din cele 

1.000.000 de actiuni disponibile. Ulterior, in data de 19 ianuarie, Safetech a informat piata cu privire la finalizarea cu 

succes si a celei de-a doua etape a majorarii capitalului social. Plasamentul privat ce s-a desfasurat in cea din urma 

etapa a fost incheiat anticipat, in prima zi, Si, avand in vedere interesul ridicat din partea investitorilor, aqiunile au fost 

alocate actionarilor ,,pro rata", cu indicele de alocare 0,6236827919. 

in data de 14 ianuarie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Aqionarilor, in cadrul careia actionarii au 

votat in favoarea infiintarii unei noi societati, detinute partial de Safetech Innovations S.A., in calitate de asociat, cu o 

participatie de 49% la capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii societatii pe plan extern. Societatea SAFEfECH 
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CYBERSECURITY LIMITED CYBER RISK MANAGEMENT SERVICES L.L.C., a fost deja infiintata sub forma unei societati 

comerciale cu raspundere limitata ce va functiona in conformitate cu legislatia Emiratelor Arabe Unite, aceasta avand 
sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada lstiqlal, Corniche View Tower\Invest Bank Building, Etaj 1. 

De asemenea, in Adunarea Generala Extraordinara ce a avut loc in luna aprilie a anului 2022, actionarii au aprobat 

admiterea la tranzaqionare a actiunilor Emitentului pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

in data de 22 august 2022, Safetech Innovations a informat piata ca, in urma finalizarii tuturor formalitatilor necesare 

cu privire la SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED, entitate depnuta in proportie de 67% de catre 

Companie, cu sediul in Marea Britanie, aceasta a devenit operationala. 

in ceea ce priveste parcursul si evolutia operationala a Emitentului, aceasta informeaza / a informat investitorii asupra 

evenimentelor importante in evolutia activitatilor sale, ori de cate ori este / a fost necesar, prin intermediul rapoartelor 

curente si/sau financiare pe care le publica pe site-ul propriu sau pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. 

5.4. Strategia ~i obiectivele 

SAFETECH este singura companie dedicata securitatii informatiilor pe piata romaneasca, ce ofera servicii atat in domeniul 

securitatii, cat si implementarii solutiilor de securitate. Compania este liderul securitatii cibernetice pe piata din Romania 

de securitate a informatiilor. 

Misiunea SAFETECH este de a dezvolta servicii si solutii inovatoare de securitate dbemetica ce raspund nevoilor oricarei 

organizatii. Dezideratul SAFETECH este de a folosi inteligenta umana si cibernetica pentru a ajuta afacerile sa prospere 
in perioade incerte. SAFETECH folose~e informatii de securitate cibernetica aplicate: un cadru perceput ca un sistem 

hibrid, in care expertii sai combina atat inteligenta artificiala, cat Si cea umana, protejand in acelasi timp afaceri, reputatia 

companiei, locuri de munca, perspective de business, oferind un viitor mai sigur pentru top. 

SAFETECH INNOVATIONS este recunoscuta in mod constant, atat la nivel local, cat si international, pentru personalul 

bine pregatit Si certificat, programele inovatoare de cercetare, precum Si expertiza unica si experienta in rezolvarea celor 

mai complexe probleme de securitate cibernetica. SAFETECH ofera o solupe unica in Romania - un "one-stop shop" de 

securitate informatica, capabil sa ajute organizatiile sa-si sporeasca rezilienta si sa rezolve eventualele probleme de 

securitate cibernetica. Inginerii SAFETECH sunt competenti in domeniul securitatii informatiilor si au abilitati la nivel de 
expert in urmatoarele domenii: 

• Testare Si audit de securitate; 

• Managementul securitatii informatiilor si al riscului; 

• Implementarea controalelor organizationale si tehnice pentru abordarea riscurilor de 

si/sau realizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare; 

• Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA); 

• Monitorizarea si raspunsul la incidente de securitate cibernetica. 

Astfel, strategia pe termen mediu si lung a SAFETECH este de a-si consolida pozitia de principal fumizor de solutii si 

servicii de securitate cibernetica pe piata din Romania, urmarind in acela~i timp si o expansiune la nivel international, 

prin deschiderea de noi entitati in care SAFETECH va detine o parte din capitalul social. Doua astfel de companii au fast 

deja operationalizate in Marea Britanie Si Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, in acest moment fiind intreprinse demersuri 

de deschidere a unei alte companii in Statele Unite ale Americii, aceasta urmand a fi infiintata pana la inceputul 
trimestrului 2 al anului 2023. 

Expertii SAFETECH sunt atestati in domeniul proteqiei datelor Si detin diplome de Certified Information Privacy 

Technologist (OPT). in plus fata de cele mentionate mai sus, departamentul companiei de cercetare are un potential 

important de inovare, dovedit prin implicarea in tehnologia de securitate cibemetica, in proiecte de inalta tehnologie si 

strategice dezvoltate in cadrul programelor nationale $i europene de cercetare ~i dezvoltare. 
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Safetech Innovations este singura companie din Romania acreditata ca partener in NATO Industry Cyber Pa ership -... 
(NICP). Compania detine ~i Codul1GM2 al Organizapei Comerciale ~i Guvernamentale NATO (NCAGE), care' ates~ ,.. 

faptul ca Safetech este capabila sa efectueze activitati in sectorul apararii. 

in data de 26 august 2021, Safetech Innovations a primit acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetica pentru 

operatori de servicii esentiale, in baza Legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 

retelelor $i sistemelor informatice de la Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT• 

RO). CERT-RO este autoritatea competenta ta nivel naponat pentru securitatea retelei ~ a sistemelor de informatii. 

in consecinta, Safetech Innovations S.A. a fost inregistrata in Registrul National al Auditorilor de Securitate 

Cibernetica, IDASC: QC-2B1721, cu o perioada de valabilitate cuprinsa intre 26.08.2021 ~i 25.08.2024. Mai mult 

decat atat, 10 angajati ai Safetech Innovations S.A. au primit in mod individual acreditarea de Auditor de Securitate 

Cibernetica. Ca urmare a primirii acreditarii, conducerea estimeaza o cre~ere semnificativa a veniturilor pe linia de 

afaceri a auditului $i a securitatii informapilor. 

De asemenea, in luna decembrie a anului 2021, Compania a obtinut statutul de partener certificat Silver de la Microsoft 

pe competente de Securitate. Microsoft acorda doua niveluri diferite de competente pentru a ajuta companiile sa 

demonstreze competenta $i specializarea in anumite domenii. Statutul Silver este oferit companiilor care demonstreaza 

cea mai inalta ~i mai specializata abilitate ~i angajament intr-un domeniu specific de solutii de afaceri. 
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in plus, Compania este singura din Romania $i printre putinele din Europa de Est ce a fost inclusa in Programul Microsoft 
,,Global Security Recruit Program". Aceasta recunoa$tere ofera oportunitatea de a livra in continuare servicii profesionale 
la nivel global catre clienti Microsoft. 

in luna ianuarie a anului 2022, parteneriatul Companiei cu Darktrace a atans Nivelul Platinum, acesta reprezentand eel 

mai inalt nivel posibil in programul de parteneriat cu Darktrace, iar in luna aprilie, Compania a anuntat incheierea unui 
contract cu Fidelis Cybersecurity, companie americana de securitate cibernetica axata pe detectarea ~i raspunsul rapid 

impotriva amenintl!irilor cibernetice $i incalcarilor de date, pentru implementarea in Romania a solutiilor acestora de 
securitate cibernetica. 

5,5, in misura in care acestea au o influen~ semnificativi asupra activititii comerciale sau a rentabilititii 
emitentului, informatii sintetice privind misura in care emitentul este dependent de brevete sau licente, 
de contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie 

Nu este cazul, Emitentul nefiind dependent de brevete sau licente, contracte industriale, comerciale sau financiare, ori 
procedee noi de fabricatie, astfel incat acestea sa aiba un impact semnificativ asupra activitatilor comerciale sau a 

rentabilitatii Emitentului. 

5.6. Elementele pe care se bazeazi orice dedarai;e a Emitentului privind pozitia sa concurentiali 

Emitentul i~i bazeaza declaratiile privind pozitia concurentiala pe propriile estimari, construite fie prin analiza datelor 
disponibile de la Ministerul Flnantelor (privind afacerile companiilor considerate concurente), fie prin feedback-ul primit 
de echipa de vanzari din interactiunile cu clienti existenti $i potentiali. 

5.7. Investitiile 

5.7,1 0 descriere a investitiilor semnificative ale Emitentului (inclusiv valoarea acestora) pentru fiecare 
exercitiu financiar din perioada vizati de informatiile financiare istorice, pini la data docu i de 
. . t ~~\ Ii(:,,. 1nreg1s rare ~ C::1 ·r~ 

() .. ~ - ~, ~ ,P. ~ 

Una dintre investitiile efectuate de catre Emitent in perioada vizata de informatiile istorice o re irita ·infila'fare& 

SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED, UK - investitie de aproximativ 670.000 lire < r1{6e~die_~',t(lielf 
atrase in cadrul majorarii de capital social ce a avut loc in perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022. ?, '>- ' 4 

'-..'...,;,r. •• ... 
De la data publicarii ultimelor situatii financiare, Emitentul nu a initiat $i nu a derulat niciun program--cie investitii 
semnificativ. Pentru perioada vizata de informatiile financiare istorice, Emitentul nu a derulat alte investitii semnificative 

pe care sa nu le fi raportat $i prezentat in rapoartele curente $i rapoartele financiare publicate pe site-ul propriu la 
adresele https://www.safetech.ro/ro/investitori/rapoarte-curente/ $i https://www.safetect).ro/ro/lnyest;tori/rezultate

financiare/, inforrnatiile disponibile la aceste adrese nefiind incorporate prin referinta in prezentul Prospect. 

5.7.2 O descriere a investitiilor semnificative ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost 
deja asumate angajamente ferme, indusiv mentiuni privind distributia geograficli a acestor investitii (pe 
teritoriul national $i in sbiinatate) $i sursele de finantare a acestora (intema sau extemi) 

La acest moment, principalele investitii desra$urate de catre Emitent sunt cele care presupun extinderea SAFETECH la 
nivel international $i anume: 

• infiintarea unei entitati in Statele Unite ale Americii ( care va avea loc pana la inceputul trimestrului 2 al 

anului 2023) - investitie de aproximativ 350.000 dolari finantata din sumele atrase in cadrul majorarii de 
capital social ce a avut loc in perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022. 

5.7.3 Informatii privind asocierile in participatie Ji intreprinderile la care emitentul detine o propo,tie a 
capitalului social susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra evaluarii activelor Ji datoriilor, 
pozitjei financiare sau profiturilor $i pierderilor emitentului 
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La data acestui Prospect, Emitentul detine (sau va detine, dupa infiintare) participatii in capitalul social al altor companii 
astfel: 

• 67% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED, companie cu sediul in Marea 
Britanie; 

• 49% din capitalul social al SAFETECH CYBERSECURITY LIMITED CYBER RISK MANAGEMENT SERVICES L.l.C., 
companie cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada Istiqlal, Corniche View Tower\Invest Bank 
Building, Etaj 1. 

• 67% din capitalul social al companiei ce urmeaza a fi infiintata in Statele Unite ale Americii, pana la inceputul 
trimestrului 2 al anului 2023; 

5,7,4 0 descriere a oricirei probleme de mediu care poate afecta utilizarea de citre emitent a 
imobilizirilor sale corporale 

Nu se aplica. Nu este cazul. 
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Seciiunea 6: STRUCTURA ORGANIZATORICA 

6.1 Daca emitentul face parte dintr-un grup, o scurti descriere a grupului $i a pozitiei emitentului in cadrul 
acestuia. Aceasta poate lua forma unei organigrame sau poate fi insotita de o astfel de organigrama, in 
cazul in care acest lucru contribuie la clarificarea structurii 

La data redactarii prezentului Prospect, Emitentul detine 67% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL 
SERVICES LIMITED, companie cu sediul in Marea Britanie, $i 49% din capitalul social al SAFETECH CYBERSECURITY 
LIMITED CYBER RISK MANAGEMENT SERVICES l.l.C., companie cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, fiind in 
curs de inregistrare a unei alte entitati in Statele Unite ale Americii. 

6.2 O lista a filialelor importante ale emitentului, inclusiv denumirea lor, tara lor de inregistrare, cota 
participatiilor lor in capitalurile proprii $i, daca este diferit, procentul din drepturile de vot detinute de 
emitent 

La data acestui Prospect, Emitentul detine (sau va detine, dupa infiintare} participatii in capitalul social al altor companii 
astfel: 

• 67% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED, companie cu sediul in Marea 
Britanie; 

• 49% din capitalul social al SAFETECH CYBERSECURITY LIMITED CYBER RISK MANAGEMENT SERVICES l.L.C., 
companie cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada Istiqlal, COrniche View Tower\Invest Bank 
Building, Etaj 1. 

• 67% din capitalul social al companiei ce urmeaza a fi infiintata in Statele Unite ale Americii, pana la inceputul 
trimestrului 2 al anului 2023; 
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Seqiunea 7: EXAMINAREA REZULTATELOR ACTIVITATII $I A SITUATIEI 
FINANCIARE 

7.1 Situatia financiari 

7.1.1 in misura in care aceasta nu este inclusa in alti parte in documentul de inregistrare $i in misura in 
care acest lucru este necesar pentru intelegerea activititii comerciale a emitentului in ansamblu, o 
examinare corecta a evolutiei $i a performantelor activititii emitentului $i a pozitiei sale pentru fiecare 
exercitiu $i fiecare perioadi interimari pentru care sunt necesare informatii financiare istorice, 
precizandu-se inclusiv cauzele modificiirilor semnificative. Aceasti examinare este o analiza echilibrati $i 
cuprinzitoare a evolutiei $i a performantelor activititii emitentului $i a pozitiei sale, corelati cu 
dimensiunea $i complexitatea activititii, in misura in care acest lucru este necesar pentru intelegerea 
evolutiei activititilor, performantelor sau a pozitiei emitentului, analiza contine indicatori-cheie de 
performanta financiari $i, dupa caz, nefinanciari, relevanti pentru activitatea specifici a societitii. Analiza 
include, dupa caz, trimiteri la sumele raportate in situatiile financiare anuale $i explicatii suplimentare in 
acestsens 

Informatiile prezentate in aceasta seqiune au ca sursa situatiile financiare ale Emitentului, intocmite cu scop special 

(nestatutare) in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 

(IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la datele de 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021 (auditate), respectiv 

situatiile financiare individuale interimare ale Emitentului intocrnite in conformitate cu IFRS pentru semestrul incheiat 

la 30.06.2022 (revizuite). 

Emitentul a adoptat pentru prima oara Standardele Internationale de Raportare Financiara la data de 31 Decembrie 

2021. Prin urmare, Emitentul a retratat pozitia financiara pentru doi ani anteriori, 2019 si 2020, raportata anterior in 

conformitate cu Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementarilor cantabile 

privind situatiile financiare anuale individuale Si situatiile financiare anuale consolidate (GAAP). ~"i'-r,.VEGH~ 
r.,'v ~~ 

Opinia auditorului Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. cuprinsa in raportul cu privire la ~uatii~~{t'-!" e 
individuale ale Emitentului, aferente anilor 2019, 2020 si 2021 este urmatoarea: ~ f}~J:) ~ ~ 

Am auditat situafIile financiare individuate ale SAFETECH INNOVA TTONS S.A. (denumita in con ~<- l!i-0~ ft~tl; 
care cuprind situafia individua/a a pozlfiei finandare la data de 31 decembrie 2021, precum $is . ,Pa indiviquala a • .u~·: 
rezultatului g/oba~ situapa modificarilor in capitalurile proprii $f situafia Ruxurilor de numerar exercifiul 
finandar incheiat la aceasta data, precum $i o sinteza a po/itidlor cantabile semnificative $i alte note explicative. 

in opinia noastra, situafiile financiare individuate alaturate ofera o imagine fide/a $i Justa asupra pozifiei finandare a 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. la data de 31 decembrie ZOZl $i asupra performantei financiare individua/e $i a 
fluxurilor de trezorerie individuate pentru exerdfiul incheiat la aceasta data, i'n conformitate cu Standardele 

lnternafionale de Raportare Finandara a$i1 cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, precum $i cu politic/le 
contabile descrise i'n notele la situafii/e finandare. 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 

2021 2020 2019 

RON RON RON 

Venituri din vanzare de bunuri 13.258.594 6.921.264 5.471.485 

Prestare de servici i 9.721.372 7.813.213 5.070.137 

Alte venituri . . 4.153 

Cifra de afaceri 22,979.966 14.734.477 10.545.775 
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Alte venituri din exploatare 375.950 381.385 361.530 

Veniturl din produqia de imobiliz~ri 9.341.123 3.610.718 2.281.404 

Materiile prime $i consumabilele (10.919.833) (4,757.226) (3.995.559) 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor (7,803.187) (6.128.456) (4,637.297) 

Depreciere $i amortizare (3.236.805) ( 1.112.960) (828.171) 

Cheltuieli de marketing $i publicitate (49.168) {36,836) {101.469) 

Alte cheltuieli de exploatare {3.621.955) (2,818.712) (1.880.987) 

Profit operational 7.066.091 3.872.390 1.745.226 

Venituri financiare 8.720 18.376 43.424 

Cheftuieli financiare (208.090) (336,426) (386.594) 

Profit inainte de impozitul pe venit 6,866.721 3.554.340 1,402.056 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (835.485) (506.851) (257.781) 

Profit net al exercitjului financiar 6.031.236 3,047.489 1.144.275 

Rezultatul global al exercitjului 6,031.236 3,047,489 1.144.275 

Rezultat net pe aqiune (RON/aqiune) 0,5 3,28 -

Sursa: Situa.tiile nnanciare pref/Jtite in conformitate cu Standardele /ntemaponale de Raportare Financiara pentru exercifiul nnanciar 

fncheiat la 31 decembrie ZOZl (auditate) 

in 2021, Safetech Innovations a inregistrat o cifra de afaceri de 23 milioane lei, o cre~ere de 56% fata de rezultatul 

din 2020 $i de 118% fata de rezultatul din 2019, cre$terea fiind sustinuta de investitiile realizate cu capitalul atras 
in trimestrul 4 al anului 2020 in cadrul unui plasament privat pentru actiunile SAFE. Serviciile de securitate 
cibernetica, prezentate in Situatia rezultatului global pe linia de prestari servicii, au contribuit in 2021 cu 42% la cifra 
de afaceri totala, iar implementarea solutiilor de securitate cibernetica, prezentate pe linia de venituri din vanzare 

de bunuri, care include atat valoarea marfurilor vandute, cat $i serviciile aferente cu valoare adaugata, au contribuit 
cu 58%. Din punct de vedere istoric, aceasta divizare s-a mentinut, in 2020 compania generand 53° din serviciile 
de securitate cibernetica $i 47% din zona de implementare, in timp ce in 2019 aceste proce ~irPt1 % din 

Ci) ,(' 

servicii $i 52% din implementare. o~ (.;': '?' ~~ 

Alte venit~ri din expl~~tare au r~mas .'~- un nivel si~ilar d~-a _lu~gul anilor, ponderea ~ J .. ~ '<=5i9-C'i v(j turi 
reprezentand subventule pentru mvest1t11 transferate in vemtun $1 care corespund amort1 1 1~ strate tru 

'<' 
solutiile proprii (proiect fonduri nerambursabile, finalizat in anul 2019). /)6- ,.,,t--

RC"' 

Veniturile din produqia de imobilizari necorporate $i corporale reprezinta investitiile in active necorporale realizate 
din fonduri europene $i fonduri proprii ale companiei - dezvoltarea produsului propriu Safetech, care va fi pus rn 

functiune la finalizarea proiectului, respectiv iunie 2023. Aceasta pozitie a crescut cu 159% in 2021 fata de 2020 $i 
309% fata de 2019, datorita faptutui ca proiectul cu fonduri UE, accesate de Safetech Innovations in iunie 2020, a 

luat amploare. Proiectul este destinat ,,Centrului de excelenta pentru securitatea cibernetica $i rezilienta 
infrastructurilor critice (SafePIC)" $i i$i propune cre$terea capacitatii de raspuns CERT a Safetech la atacurile $i 

incidentele de securitate cibernetica. 

Cel mai mare contribuitor la costuri in anul 2021 au fest cheltuielile cu materii prime $i consumabile, care au crescut 
cu 130% fata de 2020 $i 173% fata de 2019 $i au ajuns la 10,9 milioane lei in anul 2021. Aceasta cre$tere este 

determinata de dimensiunea mai mare a afacerii $i reprezinta costul solutiilor implementate. Cel de-al doilea cost 
major ii reprezinta cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 27% fata de 2020 $i 68% fata de anul 2019, ajungand 
la 7,8 milioane lei in 2021, in comparatie cu 6,1 milioane lei in 2020 $i 4,6 milioane lei in 2019. La data de 31.12.2021 
Emitentul avea 47 de angajati, fata de 42 la sfar$itul anului 2020 $i 37 la sfar~itul anului 2019. 
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Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 28% fata de 2020 $i 93% fata de 2019, ajungand la 3,6 milioane lei in 
2021. Aceasta categorie include serviciile executate de terti, majoritar de sub-contractanti, cheltuieli cu redeventele, 

locatii de gestiune $i chirii, precum $i cheltuieli po$tale $i taxe de telecomunicatii. 

Amortizarea $i ajustarile de valoare au crescut cu 191% in 2021 comparativ cu 2020 $i 291% comparativ cu 2019, 
ajungand la 3,2 milioane lei in 2021. Aceasta cre$tere este direct legata $i de proiectul UE de cercetare $i dezvoltare, 

care cuprinde o componenta de dezvoltare a achizitiei de active imobilizate necesare desfa$urarii activitatii in scopul 
cre$terii competitivitatii firmei (servere, laptop-uri, mobilier, monitoare, precum $i o solutie de automatizare a 
proceselor). Aceste elemente de active imobilizate au fost achizitionate $i puse in funqiune in anul 2021, generand 

cheltuieli cu amortizarea lunara, prin amortizarea acestora prin metoda liniara. 

Costurile de marketing $i publicitate s-au ridicat la 49 mii lei in anul 2021, o cre$tere de 33% fata de 2020, 
determinata de amploarea mai mare a activitatii $i de necesitatea realizarii unor investitii in vederea cre$terii 
vizibilitatii. Cu toate acestea, aceste costuri au fost mai mici cu 52% fata de 2019, cand costurile de marketing au 

fast de 101 mii lei. Scaderea in anii 2020 $i 2021 fata de anul 2019 a fost cauzata de vizibilitatea sporita datorita 
activitatii in cadrul pietei de capital, bugetele pentru activitatife de marketing frind astfel realocate. 

Rezultatul operational a ajuns in anul 2021 la 7,1 milioane lei, in cre~ere cu 82% fata de 2020 $i 205% fata de 2019 

datorita amplorii mai mari a afacerilor $i luand in considerare o concentrare sporita pe servicii cu marja mai mare. 

Cheltuielile financiare au scazut cu 38% comparativ cu 2020 $i 46% fata de 2019, ajungand la 208 mii lei in anul 
2021. in paralel, veniturile financiare au scazut, ajungand la 9 mii lei in 2021, de la 18 mii lei in 2020 $i 43 mii lei in 
2019, in fiecare an Societatea inregistrand o pierdere financiara, care totu$i nu a fost semnificativa $i a scazut de la 
an la an (2021: pierdere financiara de 199 mii lei, 2020: pierdere financiara de 318 mii lei $i 2019: pierdere financiara 
de 343 mii lei). 

31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

RON RON RON 
Active lmobilizate 
Imobiliz~ri corporale 1.476.372 956.731 609.359 

Dreptul de utilizare cllidire 1.126.008 1.324.715 1.523.422 

Imobiliz~ri necorporale 15.337.969 7.218.763 7.927.304 

Alte active pe termen lung 329.516 208.874 379.609 

Impozit pe profit amanat 32.537 19.023 10.427 

Total active imoblllzate 18.302.401 9.728.105 10,450.121 

Active clrculante 
Stocuri 87.975 121.277 162.572 

Creante comerciale $1 alte creante 7.423.583 3.596.353 4.425.517 

Numerar ~i depozite pe termen scurt 6.214.754 1.691.274 319.296 

Total active clrculante 13.726.312 5,408.904 4.907.385 

Total active 32.028.713 15,137.009 15.357.506 
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Capital propriu si datorii 

capital subscris $i vlirsat 3.125.000 625.000 400 
Capital subscris $1 nevlirsat 2.803.231 - -
Prime de capital la valoare nominalli 2.375.000 2.375.000 -
Rezerve legale $i alte rezerve 524.783 154.782 1.319 

Rezultat reportat / (Pierdere cumulata) 5.552.034 2.818.701 1.157.775 

Total capital proprlu 14.380.048 5.973,482 1.159,494 
Datorii pe termen lung 

Subventii pentru investitii 8.601.180 2.898.682 5.913.106 
Datorii aferente contractelor de teasing 1.133.966 1.344.152 1.526.313 

Credite pe termen lung - - 86.914 

Total datorii pe termen lung 9,735.146 4.242.835 7.526.333 
Datorii curente 
Datorii comerciale $i asimilate 4.735.899 1.530.600 2.612.276 

Datorii privind lmpozitul pe profit 331.430 317.328 192.877 
imprumuturi pe termen scurt 995.248 995.248 1.272.969 

Partea curenta 'imprumuturi pe termen lung - 87.500 323.443 
Datorii aferente contractelor de leasing 232.592 214.376 342.008 
Alte datorii curente 1.590.144 1.775.640 1.928.106 

Provizioane 28.206 - -
Total datorii curente 7.913.519 4,920.692 6,671.679 
Total datorll 17.648.665 9,163.527 14.198.012 

Total capital propriu $1 datoril 32.028.713 15.137.009 15.357.506 

Suf'Sil: Situafii/e nnanciare pregJtite in conformitate cu Standilrdele Intemafionale de Raportare Finanda~ pentro exercifiu/ nnanciar 

incheiat la 31 decembrie 2021 {auditate) 

La sfar$itul anului 2021, activele totale au ajuns la 32 milioane lei, o cre$lere de 112% fata de situatia de la data de 
31.12.2020 $i de 109% fata de 31.12.2019, determinata de cre$lerea activelor imobilizate la 18,3 milioane lei la 
31.12.2021 (fata de 9,7 milioane lei la 31.12.2020 $i 10,5 milioane lei la 31.12.2019), precum $i ~ · 'velor 
circulante pana la 13,7 milioane lei la 31.12.2021 (fata de 5,4 milioane lei la 31.12.202 ~~ 4,9 milt~ari&1_ i la 

"' C ,, ('I 
31.12.2019). ~ ,. ' ·" ' ·, t-

LIJ ~ 'R;,t;--. _;;, 
Activele imobilizate au crescut in 2021 ajungand la 18,3 milioane lei, determinata de ere i ea cu, 1-~% fa9 de 

2020 ( +93% fata de 2019), pana la 15,3 milioane lei, a imobilizarilor necorporale puse in \ ~ !fne $i !fl· curs de 
executie $i de cre$1:erea pana la 1,5 milioane lei ( +54% fata de 31.12.2020 $i +142% fata'i:fe-:31~ 2.2019) a 
imobilizarilor corporale. Cre$1:erea imobilizarilor necorporale este direct legara de proiectul SafePIC. in conformitate 

cu legislatia contabila in vigoare, aceste cheltuieli sunt inregistrate ca imobilizari necorporale in curs $i reprezinta 
stadiul realizarii produsului propriu. 

Categoria de activele circulante este formata in primul rand din creante, care la 31.12.2021 au ajuns 7,4 milioane 

lei ( +106% fata de 2020 $i +68% fata de 2019). Creantele comerciale au crescut semnificativ in anul 2021 datorita 
cre$lerii afacerii $i reprezinta sumele aferente contractelor executate in luna decembrie. Majoritatea acestora au fost 
incasate in trimestrul 1 al anului 2022. 

Numerarul $i depozitele pe termen scurt au ajuns la data de 31.12.2021 la 6,2 milioane lei, o cre$1:ere de 267% fata 

de 31.12.2020 $i +1.846% fata de 31.12.2019. Aceasta majorare este determinara in primul rand de rezultatul 

generat de societate $i, in al doilea rand, de faptul ca rezultatul din 2021 include $i o parte din capitalul atras in 
etapa 1 a operatiunii de majorare a capitalului social, situatia de la finalul anului insumand 2,8 milioane lei. 

Capitalurile proprii au ajuns la data de 31.12.2021 la 14,4 milioane lei, fata de 6 milioane lei la 31.12.2020 $i 1,2 

milioane lei la 31.12.2019. Cre$lerea in anul 2021 a fost generata de cre$terea cu 400% a capitalului subscris $i 

varsat, care a ajuns la 3,1 milioane lei, precum $i aparitia unei noi pozitii in bilant- capital subscris nevarsat. Aceasta 
pozitie, in suma de 2,8 milioane lei, reprezinta capitalul pe care Compania 1-a primit in contul sau pana la 31 
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decembrie 2021, aferent primei etape a majorarii de capital social. Procesul a fost finalizat in ianuarie 2022, iar 

compania a atras in total 10,7 milioane lei, capital care a fost deja alocat in 2022 fie catre capital subscris $i varsat, 

fie catre prima de capital. Rezerva legala a crescut la 31.12.2021 la 525 mii lei (fata de 155 mii lei la 31.12.2020 $i 

1,3 mii lei la 31.12.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile - la 31.12.2021, a fost alocat aproximativ 

5% din profitul brut raportat pentru 2021 catre rezervele legale. In anul 2020, capitalurile proprii au crescut ca 

urmare a cre$terilor semnificative inregistrate de capitaful subscris $i varsat, primele de capital precum $i rezervele 

legale - datorita pregatirii companiei pentru listarea pe piata AeRO $i a capitalului atras in timpul plasamentului privat 

pentru aqiuni SAFE. 

Datoriile pe termen lung au sdizut in 2020, ajungand la 4,2 milioane lei fata de 7,5 milioane lei in 2019, iar in 2021 

au crescut din nou, ajungand la 9,7 milioane lei. Aceasta cre$tere a fost determinata de cre$terea valorii subventiilor 

pentru investitii, care la 31.12.2021 se ridica la 8,6 milioane lei, o cre$tere de 197% fata de situatia de la 31.12.2020, 

dar cu doar 45% cre$tere fata de 31.12.2019. In ceea ce prive$te datoria bancara - in 2020 $i 2021, societatea nu 

a avut credite pe termen lung, doar contracte de leasing, care au scazut de la an la an, in valoare de 1,1 milioane 

lei la 31.12.2021 fata de 1,3 milioane lei la 31.12.2020 $i 1,5 milioane lei la 31.12.2019. 

Datoriile curente au ajuns la 31.12.2021 la 7,9 milioane lei, +61 % cre$tere fata de situatia din 31.12.2020 $i +19% 

fata de 31.12.2019. Aceasta pozitie a fost constituita in anul 2021 in principal din datorii comerciale $i asimilate, care 

au fost de 4,7 milioane lei la 31.12.2021. Aceasta cre$tere, similara cu creantele comerciale, a fost determinata de 

cre$tere a dimensiunilor afacerii. Imprumuturile pe termen scurt au ramas constante, in valoare de aproximativ 1 

milion lei la 31.12.2021, exact aceea$i suma comparativ cu 31.12.2020, $i o scadere de 22% fata de situatia din 

31.12.2019, cand acestea se ridicau la 1,3 milioane lei, aceasta suma reprezentand un credit IMM. 

Alte datorii pe termen scurt au ajuns in 31.12.2021 la 1,6 milioane lei, fata de 1,8 milioane lei la 31.12.2020 $i 1,9 

milioane lei la 31.12.2019. Alte datorii pe termen scurt indud salarii pentru angajati, platite la inceputul lui ianuarie 

2021, TVA cu scadenta la sfar$itul lunii ianuarie 2021, dar $i impozite $i taxe pe salarii. 

-
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE r,.\JE'.GHi:I?~ 

~~ ,c;; 
0::s ~ ~ 

Ii., P. /I' 'tJ.. 
31 decembrle 2021 31 decembr"; ~ 20~ t 3i 'a~,;ij: rte 2019 

!Ji:). ,,I'\: ;:o 

RON RON d. ~ ,~V" ROIi \~ . "' 
Fluxuri de numerar din activitatea de '\(?,, ... ,. / 
exoloatare: '):, i~O'. '· 
Prof'it inainte de impozltare 6,866.721 3.554.340 1.402.056 

Depreciere $i amortizare 3.038.099 914.254 629.464 
Depreclere aferen~ drepturilor de utilizare a 

198.707 198.707 -activelor 
lmpactul reverslirii reevaluArii imoblllzlirilor corporale 9.598 - (1.523.422) 

Mi~re in deprecierea creantelor comerciale 15.547 -
Mi~ri in provizioane 28.206 -
(Ca$09) / plerdere din vanzarea de mijloace fixe 8.364 127.816 72.047 

Venituri din dobanzi (413) (3.721) (21) 

Cheltuieli cu dobanzile 154.656 263.507 208.014 

Ptof'it din exploatare, inainte de modificarea 
10.319.485 5.054.903 788,138 

elementelor de capital circulant 

Variatla stocurilor 33.302 41.295 

Variatla in creante comerciale $i alte creante (120,642) 170.735 (843) 

Variatia in datorii comerciale $i alte datoril (685.726) (480.932) 1.984.157 

Variatia impozitului pe profitul amanat (13.515) (8.596) (10.426) 

Numerar generat in activitatea operatlonali 9.532.904 4.777.405 2.761.025 

Plliti de dobandl\ (154.656) (263.507) (208.014) 
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Pl~ti de impozit pe profit (836,726) (390,926) (322.7Ql) 

Numerar net generat din activitatea 8.541.522 4.122.902 2.230.310 operationalA 
Fluxurl de numerar din activitatea de investitil 

Pl~ti pentru achlzltil de active necorporale (10.656.713) (3,899.775) (2.334.160) 

Pl~ti pentru achlzltli de mijloace fixe (1.828.596) (732.375) (296.701) 

Dobanzi incasate 413 3.721 21 

Numerar net utilizat in activitatea de investitli (12,484.896) (4.628.429) (2.630.840) 

Numerar utilizat in activfdtile de finantare 

Cre$tere in capitalul social 2.803.231 624.600 

Cre~eri in prime de emisiune . 2.375.000 

Cre~teri de subventii 6.502.498 936.826 1.468.564 

Mi$Care in imprumuturile bancare (87,500) (600.578) (197.298) 

Dividende pl~tite (437,499) (1.006.508) (919.195) 

Pl~ti aferente contractelor de leasing (313.877) (451.834) (153.945) 
Numerar din (utillzat in) activitatea de 

8.466.853 1.877.506 198.126 finantare 
Cre$tere (descre~ere) net~ in numerar 4.523.480 1.371.979 (202.406) 

Numerar la inceputul perioadei (1 ianuarie) 1,691.274 319.296 521.702 

Numerar la sfillitul perioadei (31 decembrie) 6,214.754 1,691.275 319.296 

Sursil: Situafille financiare pregatite in confonnitate cu Standardele Jntemafionale de Raportare FinanciarJ pentru exerci/iu/ financiar 

incheiat la 31 decembrie 2021 (auditate) 

Emitentul a raportat la 31.12.2021 numerar net generat din activitate operationala in valoare de 8,5 milioane lei, in 
cre~ere cu 107% fata de situatia de la data de 31.12.2020 (31.12.2020: 4,1 milioane lei) ~i 283% la 31.12.2019 
(31.12.2019: 2,2 milioane lei). Aceasta cre$tere a fost determinata de cre~erea cifrei de a · ,..extinderea 

[':_-~ '-' 'I?: 
portofoliului de c1ienti, asociata cu o marja mai mare a serviciilor oferite clientilor, precum $i ir~cere c · enta 
a sumelor incasate de la clienti. ;;, r-~ ~(-o \.. ~~ _! 

~ ~ ,,,· 
Ul !J,,.,_. ~ I),. :U 

Emitentul a avut un flux de numerar net din activitatea de investitii de 12,5 milioane lei la :t12!2021f.4,6 milr_ ne 

lei la 31.12.2020 ~i 2,6 milioane lei la 31.12.2019 - cre$terea a fost determinata de investitia ,;:,,aliz~ta in dezvoitarea 
de produse proprii, active necorporale, care sunt finantate in principal din fondurile UE. Flll~lit .. ~~ IJ.u~irar din 
activitatea de finantare reprezinta o valoare pozitiva, de 8,5 milioane lei la 31.12.2021, 1,9 milioane lei la 31.12.2020 
~i 198 mii lei la 31.12.2019. Evolutia pozitiva de-a lungul anilor a fost determinata de influxul de capital din 
operatiunile de finantare derulate pe piata de capital, prin cre~erile de capital social $i prime de emisiune. Mai mult, 
compania a accelerat in 2021 sumele incasate in cadrul subventiilor, ceea ce a contribuit semnificativ la fluxul pozitiv 

de numerar. 

Conform Raportului de revizuire al Auditorului Independent Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. 
intocmit cu privire la situatiile financiare interimare simplificate ale Emitentului la 30.06.2022: 

Am revizuit situafiile financiare inten'mare simplificate ale SAFETECH INNOVAllONS S.A. (denumita in continuare 

,,Societatea j, care cuprind situafia interimara simplificata a pozifiei finandare la 30 iunie 2022, precum $i situafia 
interimara simplificata a rezultatului global, situafia interimara simplificata a modificarilor capitalurilor proprii $i 

situafia inten'mara simplificata a nuxurilor de trezorerie pentru perioada de ~se !uni incheiata la 30 iunie 2022, 

precum $i o sinteza a po/iticilor contab1le semnificative $i alte note explicative. 

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cuno$tinfa de nimic care sa ne faca sa credem ca situafiile finandare 

interimare simplificate nu sunt pregatite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu /AS 34. 
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SITUAJIA REZULTATULUI GLOBAL 

30 iunie 2022 30 iunie 2021 

RON RON 

Venituri din vanzare de bunuri 4.949.548 5.205.628 

Prestare de servicii I 5.757.792 4,071.781 

Venituri din chirii 3.675 . 

Cifra de afaceri 10.711.016 9.277.409 

Alte venituri din exploatare 173.903 194.964 

Venituri din productia de imobiliz~ri 4.633.161 3.896.715 

Materiile prime $i consumabilele (2,696.188) ( 4. 754.397) 

Cheltuieli cu beneflciile angajatilor (4,375.293) (3.678.513) 

Depreciere $1 amortizare (1.611.637) (1.480.237) 

Cheltuieli de marketing $i publicitate (69.456) (26.943) 

Alte cheltuieli de exploatare (3.703.620) (1.818.348) 

Prof"lt opera~onal 3.061.885 1.610.650 

Venituri flnanciare I 63.515 5.876 

Cheltuieli flnanciare (88.180) (109.380) 

Profit inainte de impozitul pe venit 3.037.220 1.507.146 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (431.458) (293.623) 

Profit net al exercitlului flnanciar 2.605.762 1.213.523 

Rezultatul global al exercitiului 2.605.762 4,0 ~ "-~ • .£q,.'i23 

Rezultat net pe aqiune (RON/actiune) 0,06 
::; .. 
"' :~- ~ ~o, 
w -. ~ )>' 
:;, ,! ..J -~ 

Su/'Sil: Situafiile financiare interimare pregatlte in conformil:ate cu Sl:andardele Intemafionale de Rapo11 

.- ; ~ ~ 
.,,. ) . 

Financfara pentr. -se mestrul 

i'nchelat la .JO iunie 2022 (revizuite) '</"' •'/ ' '.) 

~-- ~ 
Cifra de afaceri s·a ridicat la 10,7 milioane lei in primele ~se luni din 2022, o cre$1:ere de 15% in comparatie cu 
aceea~i perioada a anului trecut. in primele ~se luni ale anului 2022, serviciile de securitate cibernetica (prestare 

de servicii) au contribuit cu 54% la cifra de afaceri totala, fata de 44% in semestrul 1 al anului 2021. Cre$1:erea 
vanzarilor de servicii de securitate cibernetica reprezinta un aspect extrem de important, deoarece acestea au o rata 
ridicata de profit comparativ cu solutiile de securitate cibernetica. in perioada analizata, Compania a inregistrat o 

cre$1:ere a numarului de contracte recurente, dar $i la nivel de dienp noi, reu$ind sa ca$1:ige opt clienti noi in primul 
semestru al anului 2022. Implementarea solupifor de securitate cibernetica (venituri din vanzarea bunurilor) a 

contribuit cu 46% la cifra de afaceri totala in primul semestru al anului 2022, comparativ cu 56% in semestrul 1 al 
anului 2021. 

Veniturife din productia de imobilizari au crescut cu 19% in primul semestru al anului 2022 comparativ cu semestrul 
1 aferent 2021, ajungand la 4,6 milioane lei, reprezentand echivalentul costurilor cu realizarea acestor imobilizari in 

regie proprie. Aceasta pozitie reprezinta investitiile in active necorporale realizate din fonduri europene $i fonduri 
proprii ale companiei - dezvoltarea produsului propriu Safetech, care va fl pus in funqiune la finalizarea proiectului, 
respectiv iunie 2023, costul cu realizarea acestora fiind prezentat in seqiunea de cheltuieli. Variatia acestor venituri 

este data de executia proiectului tehnic aprobat $i nu are legatura cu activitatea curenta a firmei. Emitentul a solicitat 
modificarea proiectului tehnic, in sensul in care economiile realizate in cadrul investitiilor in active corporale $i 
necorporale (infrastructura IT $i securitate pentru dezvoltare organizationala) vor fi alocate pentru dezvoltarea de 

functionalitati suplimentare in cadrul platformei SafePIC. 
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Alte venituri din exploatare au scazut cu 11 %, ajungand la 174 mii lei. Ponderea majora a acestor venituri reprezinta 

subventiile pentru investitii transferate in venituri $i care corespund amortizarii inregistrate pentru solutia proprie 
(protect fonduri nerambursabile, finatizat in 2019). 

Cea mai mare contributie la cheltuieti in semestrul 1 at anului 2022 a fost reprezentata de cheltuielite cu personalut, 

care au crescut cu 19%, ajungand la 4,4 milioane lei. Aceasta cre$tere este determinata de extinderea echipei cu 
patru noi profesioni$ti, precum $i de cre$terile salariale. Ca parte a politicii standard de a ramane un angajator 

competitiv, Compania continua sa majoreze salariile pe parcursul anului pentru a pastra cele mai bune talente, fapt 
care are in continuare un impact asupra chettuielilor cu personalul pe parcursul anului. 

A doua cea mai mare contributie in privinta costurilor vizeaza cheltuielile cu materiile prime si consumabilele, care 
au inregistrat o scadere de 43%, pana la 2,7 milioane lei. Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 104% pana la 

3,7 milioane lei, cre$terea fiind determinata pe o parte de cheltuielile efectuate cu transpunerea contabilitatii din 
ultimii trei ani conform standardelor IFRS, in vederea pregatirii Companiei pentru transferul pe Piata Reglementata 
a Bursei de Valori Bucure$ti. Pe alta parte, aceasta pozitie include $i costurile cu marfurile, care au crescut. Scaderea 

cheltuielilor cu materialele $i cre$lerea cheltuielilor cu marfurile sunt in stran~ legatura, deoarece unete echipamente 
au fost vandute fara serviciile aferente implementarii $i au fost contabilizate ca vanzare de marfa. 

Amortizarea $i ajustarile de valoare au crescut cu 9%, ajungand la 1,6 milioane lei in primele $a5e luni ale anului 

2022. Aceasta cre$tere este direct legata $i de proiectul UE de cercetare $i dezvoltare, care cuprinde o componenta 
de dezvoltare a achizltiei de active imobilizate necesare desfa$urarii activitatii in scopul cre$lerii competitivitatii firmei 
(servere, laptop-uri, mobilier, monitoare, precum $i o solutie de automatizare a proceselor). Aceste elemente de 

active imobilizate au fost achizitionate $i puse in funqiune in anul 2021, generand cheltuieli cu amortizarea lunara, 
prin amortizarea acestora prin metoda liniara. 

Safetech a incheiat primul semestru al anului 2022 cu un rezultat operational de 3,1 milioane lei, in cre$lere de 90% 
fata de aceea$i perioada a anului 2021. Venitul financiar a atins 64 mii lei, o cre$lere cu 981 % determinata de 

constituirea unui depozit cu excedentul de numerar, in timp ce cheltuielile financiare au scazut cu 
14 

ftna la 88 
mii lei. Pe masura ce rezultatul financiar s-a imbunatatit, de la pierderea de 104 mii lei la o " ~ re { 1' ii lei, 
rezultatul brut a ajuns la 3,1 milioane lei, in cre$lere de 90% fata de aceea$i perioada a anu ecut.tl{,d re tul 
brut s-a situat la 1,6 milioane lei. t; 1 "~¢' t 

':i ,9 . 
Impozitul pe profit a crescut cu 47%, la 431 mii lei. Cre$lerea impozitului pe profit a fost m .,enta decat ere erea 
rezultatului net, deoarece compania sponsorizeaza un centru de recuperare a copiilor cu di.Zabilitatt:1Vaioarea 
sponsorizarii este dedusa din impozitul pe profit conform legislatiei in vigoare (in 2021, sponsorizarea7ffost dedusa 

la final de an, iar din 2022, deducerea este trimestriala). Prin urmare, Emitentul a incheiat primul semestru al anului 
2022 cu un profit net de 2,6 milioane lei (0,06 lei rezultat net pe actiune), mai mult decat dublu fata de aceea~i 
perioada a anului 2021 cand a inregistrat un profit net de 1,2 milioane lei (0,13 rezultat net pe aqiune). 

SITUATIA POZIJIEI FINANCIARE 

30 lunie 2022 31 decembrie 2021 
RON RON 

Active imoblllzate 
Imobilizlliri corporale 976.852 1.476.372 

Dreptul de utilizare clllidire 1.026.654 1.126.008 

Imobilizllirl necorporale 19.087.881 15.337.969 

Alte active pe termen lung 388.009 329.516 

Impozit pe profit amanat 59.158 32.537 

Total active imobilizate 21.538.554 18.302.401 

Active circulante 
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Stocuri 228.330 87.975 

Creante comerciale $i alte creante 7.775.995 7.423.583 

Numerar $i depozite pe termen scurt 8.122.459 6.214.754 

Total active circulante 16.126.784 13.726.312 

Total active 37.665.338 32,028.713 

capital propriu ti datorii 

Capital subscris $i vllrsat 13.300.000 3.125.000 

Capital subscris $i nevllrsat - 2.803.231 

Prime de capital la valoare nominalli 2.865.991 2.375.000 

Rezerve legale $i alte rezerve 524.783 524.783 

Rezultat reportat / (Pierdere cumulatli) 4.006.358 5.552.034 

Total capital propriu 20.697.132 14.380.048 
Datorii pe termen lung 

Subventii pentru investitii 10.981.391 8.601.180 

Datorii arerente contractelor de teasing 992.728 1.133.966 

Credite pe termen lung - -
Total datorii pe termen lung 11,974.120 9,735.146 
Datorii curente 
Datorii comerciale $i asimilate 2.754.050 4.735.899 

Datorii privind lmpozltul pe profit 388.309 331.430 

imprumuturi pe termen scurt - 995.248 

Partea curentli imorumuturi oe termen luna - -
Datorii aferente contractelor de leasing 258.978 232.592 

Alte datorii curente 1.564.544 1.590.144 

Provizioane 28.206 28.206 

Total datorii curente 4.994.086 7.913.519 

Total datorll 16,968.206 17.648.665 

Total capital propriu $1 datorii 37.665.338 ---- -73 
,C -n.:t(~ ;:"',,,.. . 1 

'-l"' 

Sursa: Situafiile nnanciare interimare preg8tite in confonm"/:JJte cu Standardele Jntemafionale de Raport. ~ Financ;;,1j pe 
'-J -~ incheiat la 30 iunie 2022 (revizuite) ~ ¢' ► 

Activele totale au atins 37,7 milioane lei, in cre~ere de 18% de la inceputul anului, determ ~ ta tie avansul c~ 18% 
a activelor imobilizate precum $i cu 17% a activelor circulante, in principal a pozitiei de numera{,'care a atins valoarea 
de 8,1 milioane lei. ' ·· 

Activele imobilizate au crescut in semestrul 1 al anului 2022 cu 18%, ajungand la 21,5 de milioane lei, determinate 
de cre$terea cu 24%, pana la 19,1 milioane lei, a imobilizarilor necorporale puse in functiune $i a celor in curs de 

executie, acestea reprezentand investitiile care se deruleaza cu realizarea produsului propriu din fonduri europene, 
proiectul 5afePIC. Imobilizarile corporale au scazut cu 34%, pana la 1 milion lei, datorita amortizarii mijloacelor fixe 

aflate in functiune, in timp ce imobilizarile financiare au ramas la acela$i nivel de la inceputul anului. 

Activele circulante au crescut in primul semestru al anului 2022 cu 1%, ajungand la 16,1 milioane lei. Aceasta 

categorie este formata, in primul rand, din creante comerciale si alte creante care au crescut cu 5% de la inceputul 
anului. Creantele comerciale, in valoare de 7,8 milioane lei, au ramas la acela~i nivel in ciuda unei cifre de afaceri in 
cre~tere $i reprezinta facturile care nu au fast inca incasate la 30 iunie 2022. Numerarul $i depozitele pe termen 

scurt au crescut cu 31 % de la inceputul anului, pana la 8,1 milioane lei, datorita capitalului atras de la investitori in 
cadrul operatiunii de majorare a capitalului social incheiata in ianuarie 2022. Cre$terea pozitiei de numerar se 

datoreaza dimensiunii tot mai mari a afacerii, gestionarii bune a capitalului $i nivelului ridicat de incasare a facturilor 

de la clienti. 
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De asemenea, de la inceputul anului, Compania a rambursat creditele bancare, a efectuat plati in avans pentru 
anumite echipamente $i a asigurat fluxul de numerar necesar pentru derularea proiectelor europene, care va fi 
recuperat dupa aprobarea cererii de rambursare. 

Stocurile au crescut cu 160%, ajungand la 228 mii lei, deoarece Compania avea la finalul primului semestru aferent 
anului 2022 solutii achizitionate care urmau sa fie livrate clientilor in al doilea semestru al anului 2022 $i, de 

asemenea, a cumparat un echipament necesar la nivel intern, dar care nu a fost inca pus in funqiune. 

Capitalurile proprii au crescut cu 44% de la inceputul anului, ca urmare a cre$terii cu 326% a capitalului subscris $i 
varsat care a atins valoarea de 13,3 milioane lei la 30.06.2022. Aceasta cre$tere se datoreaza, in primul rand, 

operatiunii de majorare a capitalului social cu apart in numerar incheiata in ianuarie 2022, precum $i capitalizarii 
partiale a primelor de emisiune in valoare de 9.975.000 lei $i distribuirea de aqiuni gratuite catre aqionari in 

proportie de 3 actiuni gratuite pentru fiecare aqiune detinuta, operatiune incheiata in iunie 2022. 

Datoriile totale au scazut cu 4% de la inceputul anului, ajungand la 17 milioane lei, din care datoriile pe termen lung 

reprezinta 12 milioane lei, in cre$tere de 23%. Compania nu avea datorii bancare pe termen lung la 30 iunie 2022, 
doar leasing in valoare de 1 milion lei la 30.06.2022, care a inregistrat o scadere de la inceputul anului de 12%. Pe 
de alta parte, valoarea subventiilor pentru investitii a crescut cu 28%, ajungand la 11 milioane lei $i reprezinta 
sumele primite in cadrul proiectelor din fondurile UE. 

Datoriile curente au scazut cu 37%, ajungand la 5 milioane lei, aceasta pozitie constand, in principal, in datorii 
comerciale $i asimilate, care au scazut cu 42% de la inceputul anului, pana la 2,8 milioane de lei, deoarece, Emitentul 
a platit facturile mai rapid, datorita pozitiei solide de numerar, construind astfel o relatie comerciata $i mai buna cu 
furnizorii $i partenerii sai de afaceri. A doua pozitie ca marime a fast cea de alte datorii curente, care a scazut cu 
2% in semestru 1 aferent 2022, pana la 1,6 milioane lei. Aceste sume reprezinta, in principal, impozite $i taxe 
datorate, precum $i salariile datorate angajatilor la 30 iunie 2022. Datoriile bancare pe termen scurt au fost stinse 

data fiind pozitia excelenta de numerar a Companiei, in timp ce leasingul financiar pe termen scurt a crescut cu 
11%, pana la 259 mii lei. 

..iE.Gr-lER,!; I'". 
~J>' ,,.r'. 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE :!} <f> ~ 
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30 iunie 2022 30 iUI .. 2021 . 
\ .l.; 

RON RON 
Fluxuri de numerar din activltatea de 
exDloatare: 
Prof"lt inainte de impozltare 3,037.220 1,507.146 

Depreciere $i amortizare 1.512.283 1.380.884 
Depreciere aferenta drepturilor de utilizare a 

99.354 99.354 activelor 
Impactul reversarii reevaluarii imobilizarilor 
coroorale - -
MiS(are in deprecierea creantelor comerciale - -
Mi$dri in provfzioane - -
(C~ig) / pierdere din vanzarea de mijloace fixe - -
Venituri din dobanzf (47.925) (95) 

Cheltufeli cu dobanzile 66.599 77.534 

Profit din exploatare, inainte de modificarea 4.667.531 3.064.823 elementelor de capital circulant 

Varlatia stocurilor (140.354) 21.522 

Variatla in creante comerciale $i alte creante (352.412} (926.500) 

Varlatla in datorii comerciale $f alte datorii (2.182.548) 394.490 
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Variatia impozitului pe profitul amanat (26.621) (13,725) 

Numerar generat in activltatea operaflonala 1.965.596 2.540.610 

Plliti de dobandli (66.599) (77,534) 

Plaliii de impozit pe profit (401.2QQ) (3f!f!.J46) 
Numerar net generat din activitatea 1.497.797 2.074.730 
ooeraUonala 
Fluxuri de numerar din activitatea de 
ln.,..ditii 
Plliti pentru achizitii active necorporale (6,391.830) (5.210.047) 

Plliti pentru achizitil de mijloace fixe (143.117) (732.375) 

Dobanzi incasate 47.925 95 

Numerar net utllizat in activitatea de (6.487,023) (5,942.328) 
investitii 
Numerar utilizat in activitatile de finantare 

Cre~ere in capitalul social 7.371.769 2.500.000 

Cr~eri in prime de emisiune 490.991 -
Cr~eri de subventii 2.380.211 2.589.543 

Mi~re in imprumuturile bancare 995.248 (87.500) 

Dividende pll!itite (4.154.837) {255.822) 

Pll!iti aferente contractelor de leasing {186.450) l157.278) 
Numerar din (utilizat in) activitatea de 

6.896.931 4.588.943 finanbre 
C~ere (desc~ere) neta in numerar 

Numerar la inceputul perioadei (1 ianuarie) 6.214.754 1.691.274 

Numerar la sfal'$itul perioadei (30 iunie) 8.122.459 2.412.619 

Sursa: Situapi/e nnanciare interimare pregJtite in conformitate cu Standarrlele /ntemaponale de Raportare FinanciarJ pentru semestrul 

fncheiat la 30 iunie 2022 (revizuite) 
0

,1 .i:-,, 
_,i:. 4'~ 

Safetech Innovatfons a raportat la 30.06.2022 flux de numerar net generat din activitate o ,;ratio11aitin J'- re de 1,5 
milioane lei, in scadere cu 28% fata de situatia de la 30.06.2021. De~i profitul inainte de

1
i pozitare1<§!escfi in primul 

semestru al anului 2022 versus aceea$i perioada a anului 2021, variatia datoriilor comerct@e $1 a altor dator1 a condus 

la o ie$ire neta de numerar din activitatea operationala.Activitatea de investitii a generat\ {n:p rimul sem~stlu al anului 
2022 ie$iri de numerar nete in valoare de 6,5 milioane lei, in cre$lere cu 9% fata de ie$irile ae n umerarcle 5,9 milioane 

lei in perioada simflara a anului 2021. Numerarul din activitatea de finantare a fost de 6,9 milioanefei la 30.06.2022, 
fata de 4,6 milioane lei la 30.06.2022, in principal datorita capitalului pe care societatea I-a atras in cadrul operatiunii de 
majorare a capitalului social finalizata in trimestrul 1 al anului 2022, care insa a fost compensat de dividendele platite in 
primul semestru al anului 2022, care s-au ridicat la 4,2 milioane lei. 

Conform prevederilor art. 19 din Regulamentul UE 2017/1129, tinand cont ca informatiile financiare anuale $i 
intermediare, dar $i rapoartele de audit fac parte din informatiile ce pot fi incluse in prospect prin trimiteri, daca au fost 

publicate anterior, prezentam in continuare adresa de internet unde sunt disponibile rezultatele anuale auditate, precum 
$i situatiile financiare individuale interimare, in format IFRS: 

Situatiile financiare pregatite in conformitate cu IFRS pentru perioada 2019-2021, impreuna cu raportul de audit, $i 
situatiile financiare interimare pregatite in conformitate cu IFRS pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022, impreuna cu 
raportul de revizuire, au fost publicate de Emitent in luna noiembrie a anului 2022, la adresa: 

httos;//www.safeted).ro/ro/iinvestttou/main~market/. 

7.1.2 in masura in care nu este inclusa in alti parte in documentul de inregistrare $i in masura in care 
acest lucru este necesar pentru in~legerea activititii emitentului in ansamblu, examinarea indica, de 
asemenea: 

(a) evolutia viitoare probabila a emitentului; 
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(b) activititile din domeniul cercetarii $i dezvoltarii. 

Cerintele previzute la punctul 7.1 pot fi indeplinite prin includerea raportului administratorilor mentionat 
la articolele 19 Ji 29 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European $i a Consiliului 

Informatii cu privire la evolutia viitoare probabila a Emitentului, dar $i activitatile din domeniul cercetarii ~i dezvoltarii 
sunt prezentate in cadrul rapoartelor curente pe care Emitentul le publica, cu privire la evenimentele esentiale ce fac 

parte din dezvoltarea $i cre~erea acestuia, precum $i in cadrul rapoartelor financiare pe care Emitentul le publica pe 
site-ul propriu, $i pe site-ul Bursei de Valori Bucure$ti, conform prevederilor legale in vigoare. 

7.2 Profitul din exploatare 

7,2,1 Informatii privind factorii semnificativi, indusiv evenimentele neobiJnuite sau rare, sau evolutiile 
noi, care afecteaza semnificativ veniturile din exploatare ale emitentului, indicind masura in care acestea 
sunt afectate 

in acest moment, Emitentul nu anticipeaza aparitia sau consolidarea unor factori semnificativi, indusiv evenimente 

neobi$nuite sau rare, care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare ale Emitentului. 

Cu toate acestea, avand in vedere contextul geopolitic actual, rezultat indusiv de invadarea Ucrainei de catre Federatia 
Rusa, situatia socio-economica se poate deteriora intr-un mod imprevizibil, ceea ce poate afecta in final veniturile 

Emitentului. Cu toate acestea, chiar $i in acest context, SAFETECH, i$i mentine bugetul de venituri $i cheltuieli aferent 
anului 2022, astfel cum acesta a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Aqionarilor din data de 18.04.2022. 

7.2.2 in cazul in care informatiile financiare istorice evidentiaza modificari semnificative ale vinzarilor 
sau veniturilor nete, se include o descriere a motivelor care au generat aceste modificiri 

Nu au existat modificliri semnificative ale vanzarllor sau veniturilor, altele decat cele normale in activitatea desfa$urata 
pe piata pe care Emitentul opereaza. 

Seq:iunea 8: RESURSELE DE CAPITAL €-c,rli:RI: F>1. 
~ "4 

l{ ~ ;> 1-0 
8.1 Informatii privind resursele de capital ale emitentului (pe termen scurt Ji pe termen g) > , \ 

2 ''- p 

Capitalurile proprii ale Emitentului depa~sc la finalul anului 2021 suma de 14,4 milioane lei. Supli · ta·r, in perioada
.> 

decembrie 2021 - ianuarie 2022, Emitentul a finalizat o operatiune de majorare a capitalului social v. j aporturi no.i in 
~~· . 

numerar, in urma clireia capitalurile proprii ale Emitentului au crescut cu aproximativ 43%. Avand in ve e perspectivele 
de dezvoltare ale Companiei, Emitentul ia in considerare $i viitoare majorari de capital, atat cu aqiuni gratuite, cat $i de 

atragere de noi resurse prin aporturi in numerar. 

8.2 O explicatie privind sursele Ji valoarea fluxurilor de numerar ale emitentului ~i o descriere a fluxurilor 
de numerar 

Informatiile sunt disponibile in seqiunea 7.1. din cadrul prezentului Prospect. 

8.3 Informaiii privind conditiile de creditare $i structura de finantare a emitentului 

Conform informatiilor prezentate in seqiunea 7.1 din prezentul Prospect, precum $i in seqiunile 8.1 $i 8.2. de mai sus, 

Emitentul se finanteaza in principal prin utilizarea fondurilor proprii - profitul obtinut din activitate, precum $i operatiuni 
de majorare a capitalului social. 

Datoriile Emitentului sunt prezentate in mod succint mai jos: 

Datorii pe termen lung 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 
Subventii pentru lnvestitll 8.601.180 2.898.682 5.913.106 
Datorii aferente contractelor de leasing 1.133.966 1.344.152 1.526.313 
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Credite pe termen lung - - 86.914 
Total datorii pe termen lung 9.735.146 4.242.835 7.526.333 
Datorii curente 
Datorii comerciale $i asimilate 4.735.899 1.530.600 2.612.276 
Datorii privind impozitul pe profit 331.430 317.328 192.877 
imprumuturi pe termen scurt 995.248 995.248 1.272.969 
Partea curenta imprumuturl pe termen lung - 87.500 323.443 
Datorii aferente contractelor de leasing 232.592 214.376 342.008 

Alte datorii curente 1.590.144 1.775.640 1.928.106 

Provizioane 28.206 - -
Total datorii curente 7.913.519 4.920.692 6.671.679 
Total datorii 17.648.665 9.163.527 14.198.012 

Sursa: Extras din situa_tiile nnanciare pregJtite in conformitcJte cu Standarde/e lntemafiona/e de Raportare FinanciarJ pentru 

exercifiul nnanciar incheiat la 31 decembrie 2021 (auditate) 

Datoriile pe termen lung au scazut in 2020, ajungand la 4,2 milioane lei, iar in 2021 au crescut din nou, ajungand la 
9,7 milioane lei. Aceasta cre$tere a fost determinata de cre$terea valorii subventiilor pentru investitii. in ceea ce 
prive$te datoria bancara - in 2020 $i 2021, societatea nu a avut credite pe termen lung, doar contracte de leasing, 
care au scazut de la an la an. 

Datoriile curente au ajuns la 31.12.2021 la 7,9 milioane lei. Aceasta pozitie a fost constituita in anul 2021 in principal 
din datorii comerciale $i asimilate. Aceasta cre$tere, similara cu creantele comerciale, a fost determinata de cre$tere 
a dimensiunilor afacerii. imprumuturile pe termen scurt au ramas constante. 

Alte datorii pe termen scurt au ajuns in 31.12.2021 la 1,6 milioane lei, aceasta pozitie induzand salarii pentru 
angajati, platite la inceputul lui ianuarie 2021, TVA cu scadenta la sfar$itul lunii ianuarie 2021, dar $i impozite $i taxe 
pe salarii. 

Datorli pe termen lung 
30 iunie 2022 31 decembrie --- --Subventii pentru lnvestltii 10.981.391 /4~lo 1.1801'-1-1:: 

Datorii aferente contractelor de leasing 992.728 /§ 1.13:3°.!166 \ . 

Credite pe termen lung . ~J - ' ~, 
Total datorii pe termen lung 11.974.120 ·,:i 9.735.146 
Datorii curente \:··, ., 
Datorii comerciale $i asimilate 2.754.050 '-

4.735.899 
Datorlt privind imoozitul pe profit 388.309 331.430 
imprumuturi pe termen scurt . 995.248 

Partea curentli imnrumuturi ce termen luno - . 
Datorii aferente contractelor de leasing 258.978 232.592 

Alte datorii curente 1.564.544 1.590.144 

Provizioane 28.206 28.206 

Total datorii curente 4.994.086 7.913.519 
Total datorii 16.968.206 17.648.665 

Sursa: estras din situafiile financiare interimare pregJtite in conformitcJte cu StcJndardele lntemafiona/e de Raportare 

Financiara pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022 (revizuite) 

Datoriile totale au scazut cu 4% de la inceputul anului, ajungand la 17 milioane lei, din care datoriile pe termen lung 
reprezinta 12 milioane lei. Compania nu avea datorii bancare pe termen lung la 30 iunie 2022, doar leasing in valoare 
de 1 milion lei la 30.06.2022. Pe de alta parte, valoarea subventiilor pentru investitii a crescut cu 28% ~i reprezinta 
sumele primite in cadrul proiectelor din fondurile UE. 
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Datoriile curente au scazut cu 37%, ajungand la 5 milioane lei, aceasta pozitie constand, in principal, in datorii 
comerciale ~; asimilate, deoarece, Emitentul a platit facturile mai rapid, datorita pozitiei solide de numerar, construind 

astfel o relatie comerciala ~i mai buna cu furnizorii ~i partenerii sai de afaceri. A doua pozitie ca marime a fost cea 
de alte datorii curente, care a scazut cu 2% in primul semestru al anului 2022, pana la 1,6 milioane lei. Aceste sume 
reprezinta, in principal, impozite ~i taxe datorate, precum ~i salariile datorate angajatilor la 30 iunie 2022. Datoriile 

bancare pe termen scurt au fost stinse data fiind pozitia excelenta de numerar a Companiei, in timp ce leasingul 
financiar pe termen scurt a crescut cu 11 %. 

8,4 Informa~ii privind orice restriqie de utilizare a resurselor de capital care a influen~t sau poate 
influenµ semnificativ, direct sau indirect, opera~iunile emitentului 

Nu este cazul. Nu exista restrictii impuse Emitentului referitoare la utilizarea resurselor de capital. 

8.5 Informatii privind sursele de finanµre estimate a fi necesare pentru onorarea angajamentelor 
prevazute la punctul 5.7.2 

Emitentul va utiliza suma de aproximativ 195.000 lei din surse proprii, reprezentand contributia la capitalul social al 
SAFETECH CYBERSECURITY LIMITED CYBER RISK MANAGEMENT SERVICES L.L.C .. 

EmitentuJ estimeaza ca va utiliza, in luna ianuarie a anului 2023, suma de aproximativ 350.000 de dolari finantata din 
sumele atrase in cadrul majorarii de capital social ce a avut loc in perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022, in vederea 
infiintarii companiei din State1e Unite ale Americii, suma urmand a fi utilizata ulterior momentului infiintarii companiei ce 
urmeaza sa aiba loc pana la inceputul trimestrului 2 al anului 2023. 
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Secfiunea 9: CADRUL DE REGLEMENTARE 

9.1 0 descriere a cadrului de reglementare in care funqioneazi emitentul $i care poate afecta in mod 
semnificativ activitatea acestuia, impreuni cu informatii despre orice politici sau factor de naturi 
guvernamentali, economica, bugetari, monetari sau politidi ce a afectat sau ar putea afecta in mod 
semnificativ, direct sau indirect, operatiunile emitentului 

Emitentul este guvernat de legea romana. Cadrul de reglementare in care funqioneaza Emitentul include legislatia 
nationala, precum $i legislatia UE specifica, inclusiv, dar fara a se limita la: 

• Directiva UE 2016/1148 a Parlamentului European $i a Consiliului aprobata in 2016 privind masuri pentru un 

nivel comun ridicat de securitate a retelelor $i a sistemelor informatice in Uniune; 

• Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor $i sistemelor informatice 

• Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
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Seqiunea 10: INFORMAJII PRIVIND TENDINJELE 

10.1 0 descriere a: 

(a) principalelor tendinte care au afectat produqia, vanzirile fi stocurile, costurile $i preturile de 
vanzare de la sfa~itul ultimului exercitiu financiar incheiat $i pani la data intocmirii documentului de 
inregistrare; 

in cursul anului 2022, Emitentul a resimtit efectul urmatoarelor tendinte socio-economice: 

• Necesitatea unui magement eficient al capitalului uman - Acest trend se observa de cativa ani ~i se 

manifesta in mod deosebit in industria IT, in special in cea de securitate cibernetica, in cadrul careia Emitentul 
opereaza. in cadrul acestei industrii, orice persoana poate presta servicii de oriunde se afla, pentru dienti din 

orice parte a lumii. Astfel, piata romaneasca de experti IT, ~i in special de experti in securitate cibernetica, este 

o piata cu concurenta globala. Ca urmare a existentei unor companii multinaponale cu sediul in Romania, dar ~i 
a unor platforme de freelancing care accepta cetateni romani ca membri ai platformei, se genereaza optiuni 

numeroase pentru personalul calificat, acest lucru traducandu-se printr-o cre~ere a costurilor cu resursa umana. 
Conducerea Emitentului recunoa~e aceste posibilitati pe care angajatii SAFETECH le au, precum ~i faptul ca 
resursa umana reprezinta eel mai mare atu al Companiei. Din acest motiv, in incercarea de a fideliza propriul 

personal, in cadrul AGEA din luna iulie a anului 2022, aqionarii au aprobat un program de tip Stock Option Plan, 
care, printre altele, are scopul de a cr~e gradul de retentie a angajatilor SAFETECH, precum ~i de a putea 
aduce personal nou in pozitii cheie ce pot ajuta la dezvoltarea Companiei; 

• Comoditizarea serviciilor IT - Acest trend conduce la scaderea preturilor de vanzare pentru produsele ~i 
serviciile Emitentului, fapt care, combinat cu cre~erea costului resurselor umane, genereaza o presiune asupra 
marjei brute (venituri minus costuri directe). Suplimentar, aceasta induce dientilor pr nfcf'd~"ct, ati doar ce 

' A,, 
consuma, indepartandu-se de la abonamente sau investitii majore in avans; ,:~ 1"~" :.:.~_. 

Q .,. ~ 

• Cr~erea solicitarilor serviciilor de Securitate ciberneticii - Potrivit datelor isr; 2021 ; fWt jl cincilea 
an consecutiv in care s-a inregistrat o cre~ere a numarului de vulnerabilitati rap • · te, evolup~ e~ cata de 

) . 
speciali~i prin faptul ca pandemia obliga companiile sa grabeasca ritmul de adoptare a aplicatiilQf in ediile de 
produqie, codul acestora trecand prin mai putine cicluri de control al calitatii. Pe de alta parte, in anul 2021 s-a 
inregistrat o cre~ere substanpala a volumului de atacuri - de peste 50%, conform Check Point Research. Pentru 

2022, speciali~i estimeaza cre~erea in continuare a numarului de atacuri ~i vulnerabilitati, evolutie care va 
obliga companiile sa renunte la "improvizatii" $i sa adopte solupi cu eficienta confirmata, cum sunt cele oferite 
de catre SAFETECH. intr-un studiu publicat de ESET in 2021 cu privire la 24 de tari europene care au 
implementate cele mai bune practid de securitate cibemetica (European Cybersecurity Index), Romania a ocupat 
ultimul loc, avand multe lucruri de imbunatapt in aceasta direqie. La polul opus, pe primele trei locuri s-au situat 

Portugalia, Lituania ~i Slovacia. 

(b) oricarei modificiiri semnificative a performantei financiare a grupului de la sfa111itul ultimului 
exercitiu financiar pentru care au fost publicate informatii financiare pana la data documentului de 
inregistrare, sau o declaratie negativi adecvati. 

Nu este cazul. Nu au fost identificate modificari semnificative in performanta financiara a Emitentului de la sfar$itul 

ultimului exercitiu financiar ~i pana la data prezentului Prospect. 

10.2 Informatii privind orice tendin\i, incertitudine, cerin\i, angajament sau eveniment cunoscut(i) care 
prezinti o probabilitate rezonabili de a afecta semnificativ perspectivele emitentului, eel p&Jtin pentru 
exercitiul financiar in curs 

in acest moment, Emitentul nu antidpeaza aparitia sau consolidarea unor factori semnificativi, indusiv evenimente 

neobi~nuite sau rare, care sa afecteze in mod semnificativ perspectivele Emitentului. 

pag1na SI din 87 



Cu toate acestea, avand in vedere contextul geopolitic actual, rezultat inclusiv de invadarea Ucrainei de catre Federatia 

Rusa, situatia socio-economica poate fluctua intr-un mod imprevizibil, ceea ce poate afecta in final veniturile Emitentului. 

Cu toate acestea, chiar ~i in acest context, SAFETECH, i~i mentine bugetul de venituri ~i cheltuieli, astfel cum acesta a 

fost aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor din luna aprilie a anului 2022. 
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SecJiunea 11: PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL 

11.1 in cazul in care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este inca in 
vigoare $i valabila), respectiva previziune sau estimare este inclusa in documentul de inregistrare. in cazul 
in care o previziune sau o estimare privind profitul a fost publicata $i este inca in vigoare, dar nu mai este 
valabili, se furnizeazi o declaratie in acest sens $i o explicatie a motivelor pentru care respectiva 
previziune sau estimare nu mai este valabili. 0 astfel de previziune sau estimare nevalabili nu face 
obiectul cerintelor de la punctele 11.2 $i 11.3 

Nu este cazul. Emitentul a ales sa nu induda estimari in legatura cu profitul. 

Emitentul opereaza anual cu un Buget de Venituri $i Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Bugetul de 
venituri $i cheltuieli aferent anului 2022 este disponibil la adresa: https;//www.safetech.ro/wp· 
contenUupl:Qi!gs/202 2/03LEN-SAFE-BVC-202 2 .pdf 

11.2 in cazul in care un emitent alege si indudi o noui previziune privind profitul ori o noui estimare 
privind profitul sau o previziune privlnd profitul publicati anterior sau o estimare privind profitul publicata 
anterior in temeiul punctului 11.1, previziunea sau estimarea privind profitul trebuie sa fie clari $i lipsita 
de ambiguitate $i sa contini o dedaratie care si prezinte principalele ipoteze pe care emitentul $1-a bazat 
previziunea sau estimarea. Previziunea sau estimarea trebuie sa respecte urmitoarele principii: {a) 
trebuie sa se faci o distin(tie clari intre ipotezele privind factorii pe care membrii organelor de 
administrare, conducere $i supraveghere ii pot influenta $i ipotezele privind factorii care sunt in totalitate 
in afara influentei acestor persoane; {b) ipotezele trebuie si fie rezonabile, U$0r de inteles de ditre 
investitori, sa fie dare ,1 precise $i si nu aiba legituri cu exactitatea generali a estimirilor pe care se 
bazeazi previziunea; (c) in cazul unei previziuni, ipotezele trebuie sa atragi atentia investitorului asupra 
factorilor incerti care ar putea modifica in mod semnificativ rezultatul previziunii 

Nu este cazul. Ase vedea punctul 11.1 de mai sus. 

11.3 Prospectul include o declaratie conform cireia previziunea sau estimarea privind ofitul a fost 
elaborata $i pregitita pe o bazi care este atat: (a) comparabili cu informatiile fina . ff! .. - - , cat $i 
(b) conformi cu politicile contabile ale emitentului ..... • '% 

? i,: ., (", 

Nu este cazul. Prospectul nu include previziuni sau estimari privind profitul. -~{ f; 
A 
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Seqiunea 12: ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE $1 SUPRAVEGHERE 
$I CONDUCEREA SUPERIOARA 

12,1 Numele, adresa de la locul de munca ,i functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane 
,i principalele activitati desta,urate de acestea in afara societitii emitente, daci activitatile in cauzi sunt 
semnificative pentru societatea emitenta: (a) membrii organelor de administrare, conducere sau 
supraveghere; (b) asociatii comanditati, in cazul unei societ:ati in comanditi pe actiuni; (c) fondatorii, in 
cazul unei societati infiintate de mai put,in de cinci ani; (d) orice membru al conducerii superioare al carui 
nume poate fi ment,ionat pentru a dovedi ca societatea emitenta dispune de pregitirea ,i experienta 
necesari pentru conducerea activitatilor sale. 

Consifiul de Administratie (CA) al Emitentului 

Administrarea Emitentului se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, ale~i de Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2022: 

1. Victor Gansac; 

2. Alexandru - Florin Mihailciuc; 

3. Mircea Varga 

Victor Gansac - P~edintele CA ,i Director General 

Pre~intele CA a fost numit prin intermediul Hotararii AGOA din data de 18.04.2022, in temeiul CV-ului domnului Victor 
Gansac - cetatean roman, adresa de la locul de munca al Pre~intelui CA este adresa de corespondenta a Emitentului, 
Bucuresti, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod po~al 021533. Domnul Victor Gansac este cofondator al 

Emitentului si detine 36,7626% din actiunile emise de Emitent. Totodata, di. Victor Gansac indeplineste si functia de 
Director General. 

Emitentul declara ca di. Victor Gansac, care detine calitatea de Pre~inte CA si Director General: re 
,$'(~j. C ffe;~,$• 

(i) nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau aso "t coman,ditat; ~ orice 

moment in ultimii 5 ani, in cadrul unei alte societati; ui , f, 
; ·, f, 

(ii) nu a fost condamnat pentru frauda in cursul ultimilor cinci ani eel putin; -,_ 

(iii) nu a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani, cu aspecte referitoare la orice procedura ~faliment, punere sub 

sechestru sau lichidare; si 

(iv) nu a fost incriminat si/sau sanctionat de catre autoritatile statutare sau de reglementare. Totodata acesta nu a fost 
impiedicat de o instanta sa mai aqioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui 

emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfa$urarea afacerilor unui emitent in cursul ultimilor cinci ani eel putin, 

Presedintele CA i$i desfasaara activitatea in baza unui contract de mandat, conform Hotararii AGOA din data de 

18.04.2022. 

Educatie: 

• 2002: Diploma de Inginer / Studii superioare de lunga durata (~tiinta sistemelor de calcul) - Facultatea de 

Automatica $i Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucuresti; 

• Certificari: CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CSSLP (Certified Secure Software 
Ufecycle Professional), CISA {Certified Information Systems Auditor), OSM (Certified Information Security 
Manager), CIPT (Certified Information Privacy Technologist) $i GICSP (Global Industrial Cyber Security 

Professional) 
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Experienta profesionala: 

• 18.04.2022 - prezent: Pre~dinte al Consiliului de Administratie si Director General al Safetech Innovations; 

• 01.06.2011-18.04.2022: Administrator Unic al Safetech Innovations; 

• 01.01.2010 - 31.05.2011: Manager Departament Managementul Securitatii din cadrul Directiei Securitate 

Bancara (Raiffeisen Bank); 

• 01.05.2007 - 31.12.2009: Coordonator Strategia Si Planificarea Securitatii din cadrul Departamentului 

Managementul Securitatii (Raiffeisen Bank); 

• 01.06.2002 - 30.04.2007: Administrator Retea (Raiffeisen Bank). 

Alexandru - Florin Mihailciuc - Membru neexecutiv $i independent al CA 

Domnul Alexandru - Florin Mihailciuc a fost numit prin intermediul Hotararii AGOA din data de 18.04.2022, in temeiut 

CV-ului acestuia - cetatean roman, adresa de la locul de munca al domnului Mihailciuc este adresa de corespondenta a 
Emitentufui, Bucure~i, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod po~af 021533. 

Emitentuf declara ca di. Mihailciuc, membru neexecutiv si independent al CA: 

(i) nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat, in orice 

moment in ultimii 5 ani, in cadrul unei alte sodetati; 

(ii) nu a fost condamnat pentru frauda in cursul ultimilor cind ani eel putin; 

(iii) nu a fost asociat, in cursuf ultimifor cinci ani, cu aspecte referitoare la orice procedura de faliment, punere sub 
sechestru sau lichidare; si 

(iv) nu a fost incriminat si/sau sanqionat de catre autoritaple statutare sau de reglementare. Totodata, acesta nu a fost 
impiedicat de o instanta sa mai aqioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui 
emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent in cursul ultimilor · ·, _· eel pupn. 

\,_;..,;c.v <;:~~ 

Domnul Mihailciuc isi desfasaara activitatea in baza unui contract de mandat, conform H .f rii AGOA d(~ ata de 
Q ? ..,_ 

18.04.2022. -r ' 0. 
w ~\ . 

Educatie: 
':i. 
\;;~ \ . \. 

• 2011: Academia de Studii Economice Bucure$ti - Doctorat (Economia Mediului); 

• 2009: Academia de Studii Economice Bucure$ti - Diploma de Master (Economia Mediului); 

... / .. ,, 
,, 

• 2008: Universitatea Romano - Americana - Diploma de Licenta (European Integration Economics); 

• 2007: Academia de Studii Economice Bucure$ti - Diploma de Licenta (Economia Mediufui). 

Experienta profesionala: 

• Septembrie 2020 - prezent: Vice President, sates Engineering, Customer Success &. Renewals Lead EMEA 

(UiPath); 

• 2017 - 2020: Vice President, Global Head of Sales Engineering (UiPath); 

• 2015 - 2017: Assistant Vice President, End User Computing & Customer Service Practice &. Solutions Leader 
EMEA and LATAM regions (GENPACT); 

pagina S5 din 87 



• 2014- 2015: Senior Manager, Global Account Manager & EUC Practice and Solutions Lead EMEA 

(GENPACT}; 

• 2013 - 2014: Senior Manager, Global Account Manager (GEN PACT}; 

• 2013 - 2013: Manager, Regional Program Manager (GENPACT); 

• 2011- 2013: Project Manager (BPM Wave - Software Development and IBM official solutions integrator); 

• 2009 - 2011: Sales & Acquisition Manager (ALTO IMPEX- Dairy Industry); 

• 2007 - 2009: Management Trainee in IT Services (GENPACT); 

• 2005 - 2007: Part Time IT Analyst (Alpen Rose International - Petrochemical Industry). 

Mircea Varga - Membru neexecutiv Ji independent al CA 

Domnul Mircea Varga a fost numit prin intermediul Hotararii AGOA din data de 18.04.2022, in temeiul CV-ului acestuia 

- cetatean roman, adresa de la locul de munca al domnului Varga este adresa de corespondenta a Emitentului, Bucure$ti, 

Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod po$tal 021533. 

Emitentul declara ca di. Mircea Varga, membru neexecutiv $i independent al CA: 

(i) nu a fost condamnat pentru frauda in cursul ultimilor cinci ani eel putin; 

(ii) nu a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani, cu aspecte referitoare la orice procedura de faliment, punere sub 

sechestru sau lichidare; $i 

(iii) nu a fost incriminat $i/sau sanq:ionat de catre autoritatile statutare sau de reglementare. Totodata acesta nu a fost 

impiedicat de o instanta sa mai aq:ioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui 

emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfa$urarea afacerilor unui emitent in cursul ultimilor cinci ani eel putin. 

-Educatie: 

• 1999 - 2001: CorpuJ Expertilor Contabili $i Contabililor Autorizati din Romania - Expert contabil $i contabil 

autorizat 

• 1996 - 1997: Universitatea de Vest din Timi$0ara - Diploma de Master (Analiza $i Diagnoza a Afacerilor) 

• 1991-1996: Universitatea de Vest din Timi$Qara - Diploma de Licenta (Managementul Construq:iilor, 

Transporturilor $i Telecomunicapilor) 

Experienta Profesionala: 

• 2022 - prezent, Board Member, Sfatech Innovation S.A. 

• 2021- prezent, Administrator, Invest Intermed GF IFN S.R.l. 

• 2021- prezent, Administrator, Teilor Invest Exchange S.R.L. 

• 2020 - prezent., Board Member, Teilor Holding S.A. (in prezent, Pre$€dinte al Consiliului de Administratie) 
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• 2020 - 2020, Chairman Of The Board, Smart Plantation 

• 2019 - 2020, Board Member, Allianz-Tiriac Pensii Private 

• 2014 - 2020, Chief Financial Officer and Member of the Board, Tiriac Group 

• 2014 - 2020, Managing Shareholder, GlobeGround Romania 

• 2014 - 2020, Managing Shareholder, Bucharest International Cargo Centre SA (BICC) 

• 2014 - 2020, Managing Shareholder, Meteor SA 

• 2014 - 2020, Managing Shareholder, Universal SA 

• 2014 - 2014, Chief Financial and Administrative Officer, EnergoBit Group 

• 2008 - 2014, Chief Financial Officer and Board Member, Macon Group 

• 2006 - 2008, Chief Financial and Country Holding Officer, Electrolux Romania 

• 2005 - 2006, Chief Financial Officer, Euroholding Group 

• 2005 - 2006, Executive Director European Drinks Group 

• 1996 - 2005, Audit Manager, Resident Manager for Transylvania, Pricewaterhouse Coopers Romania 

12.2 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere ,i supraveghere ,i al conducerii 
superioare 

Nu este cazul. Nu exista niciun conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricareia dintre persoanele 

mentionate la punctul 12.1 ~i interesele sale private ~ alte obligatii. Nu exista informatii privind orice intelegere sau 

acord cu actionarii principali, clientii, furnizorii sau alte persoane, in temeiul carora oricare dintre persoanele mentionate 
la punctul 12.1 a fost aleasa ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al 

conducerii superioare. Nu exista nicio restriqie acceptata de persoanele mentionate la punctul 12.1 privind cesionarea, 

intr-o anumita perioada de timp, a valorilor mobiliare ale Emitentului detinute de acestea. ,_;..s t=-c,-1;;-. 
;.:{<' 'r~ ..:, 

c., .....I'! ) ~ •,,. 

f/ t .-> ~~ 
ul 0. 
4. ~\ ) : 
'.:\ 

-
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Seqiunea 13: REMUNERATII $I BENEFICII 

Pentru ultimul exercitiu financiar incheiat $i pentru toate persoanele mentionate la punctul 12.1 primul 
paragraf literele (a) $i (d): 

13.1 cuantumul remuneratiei plitite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanati) $i beneficiile 
in naturi acordate de dtre emitent $i filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor 
de persoana in cauzi. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu excepfja cazului in care tara de origine 
a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate $i acestea nu sunt publicate in alt fel 
de citre emitent 

Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor din 18.04.2022 a aprobat remuneratia membrifor Consiliului de Administratie, 
respectiv Politica de remunerare a Emitentului, astfel: 

• 5.000 lei / luna brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia pre~dintelui; 
• 6.000 lei/ luna brut pentru Pre~dintele Consiliului de Administratie; 
• Directorul General / ceilalti directori care sunt numiti dintre membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de 

o remuneratie suplimentara de pana la 21.000 lei / tuna brut; 

De asemenea, in conformitate cu hotararile AGOA ~i AGEA din data de 21.07.2022, prin care a fast aprobat un plan de 

remunerare ~i compensare a personalului cheie (Stock Option Plan - ,,SOP1 ~i prin care a fost modificata politica de 
remunerare a Emitentului, membrii Consiliului de Administratie au posibilitatea participarii intr-un astfel de program de 
tip Stock Option Plan, in conditiile stabilite de catre adunarea generala a aqionarilor care aproba un astfel de plan. 

Conform conditiilor programului SOP aprobat in data de 21.07.2022, aqionarii semnificativi ai Emitentului nu vor participa 

in cadrul programului SOP, chiar daca sunt indeplinite toate conditiile de eligibilitate. 

Pentru anul fiscal incheiat la data de 31.12.2021, domnul Victor Gansac, in calitate de Administrator Unic al Emitentului, 
a primit o remuneratie fixa lunara bruta in cuantum de 31.397,5 lei. 

in anul fiscal incheiat la data de 31.12.2021, Alexandru - Florin Mihailciuc ~i Mircea Varga nu au facut parte din organele 
de conducere ale Emitentului. 

13.2 Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele saJ1&-ee1n1tru plata 
pensiilor sau a altor beneficii _.::,<'.;:. "" c:~~~ 

... J ) ♦' 

¼ -~ -s;, 
Pentru anul fiscal incheiat la data de 31.12.2021, domnului Victor Gansac, in calitate de Administ ~or Unic at Emite lui, ,u ~ ,,~ ... 

i-a fost alocata suma de 10.950 lei sub forma de beneficii reprezentand abonament clinica priva ~ abonament tele nie, 
combustibil auto serviciu. -·-

In anut fiscal incheiat ta data de 31.12.2021, Alexandru - Florin Mihailciuc ~i Mircea Varga nu au fcicut ~arte-din organele 
de conducere ale Emitentului. 
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Sectiunea 14: FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE $1 CONDUCERE 

Pentru ultimul exercitiu financiar incheiat al emitentului, cu exceptia cazului in care se specifica altfel, se prezinta 
urmatoarele informatii pentru fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 12.1 primul paragraf litera (a): 

14.1 Data expiririi actualului mandat al persoanei in cauzi, dupi caz, $i perioada in care a ocupat funqia 
respectivi 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, administrarea societatii Safetech Innovations S.A. a fost asigurata de 

catre Administratorul Unic Victor Gansac. Mandatul Administratorului Unic a avut o durata de 2 ani. 

Odata cu Adunarea Generala Ordinara din data de 18.04.2022, prin care actionarii Emitentului au hotarat modificarea 

actului constitutiv $i numirea unui Consiliu de Administratie, mandatul Administratorului Unic a incetat. Conform hotararii 
AGOA din 18.04.2022, membrii Consiliului de Administratie sunt ale$i pe o durata de 2 ani de la data numirii. 

14.2 lnformatii privind contractele de prestare de servicii incheiate intre membrii organelor de 
administrare, conducere $i supraveghere $i emitent sau oricare dintre filialele sale, in care este previzuti 
acordarea de beneficii la expirarea contractului, sau o declara~e adecvati din care sa reiasa ca nu existi 
astfel de beneficii 

Nu exista contracte de prestari servicii intre membrii organelor de administrare $i Emitent. Administratorii i$i desfa$()ara 
activitatea conform modelului de contract de mandat aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor in luna aprilie a 

anului 2022. In caz de denuntare unilaterala a contractului de management de catre Emitent, administratorul al carui 
contract este incetat este indreptapt sa primeasca din partea Emitentului o plata compensatorie echivalenta cu doua 
remuneratii lunare. 

14.3 Informatii privind comitetul de audit $i comitetul de remunerare al emitentului, indusiv numele 
membrilor acestor comitete, $i un rezumat al mandatului in temeiul ciruia funqioneazi co · et le 

.:,;,.-JEvri;;I? 
·'<' I:,:, 

Comitetul de audit i$i va incepe activitatea odata cu trecerea Emitentului pe piata reglementata ~inistrata >dez tre 

Bursa de Valori Bucure$ti. f ~ 

I ~ ... o~· } Comitetu de audit va fi compus din: -:;_ 

• Mircea Varga - Presedinte; ~I:-· 

• Alexandru - Florin Mihailciuc - membru; 

Comitetul de audit este mandatat sa asiste Consiliul de Administratie al Emitentului in supervizarea eficienta a aspectelor 
referitoare la sistemul de gestiune a riscului $i control intern la nivelul Societatii. Astfel, principalele responsabilitati ale 
Comitetului de audit sunt: 

• Supervizarea tuturor aspectelor referitoare la audit $i riscuri la nivelul Emitentului; 

• Verificarea $i controlarea gradului de adecvare, independenta $i eficienta a departamentului de audit intern; 

• Analizarea $i verificarea corectitudinii situapilor financiare ale Emitentului, precum $i a altar raportari importante; 

• Monitorizarea $i verificarea independentei, obiectivitatii $i eficientei auditorului extern; 

• Verificarea $i controlarea gradul de adecvare, independent~ $i eficienta a departamentului de gestiune a 
riscurilor; 

• Monitorizarea indeaproape a profilului de rise al Emitentului $i principalele expuneri $i transmiterea de informatii 
relevante Consiliului de Administrape, in mod periodic. 
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Comitetul de remunerare i$i va incepe activitatea odata cu trecerea Emitentului pe piata reglementata administrata de 
catre Bursa de Valori Bucure$ti. 

Comitetul de remunerare va fi compus din: 

• Alexandru - Florin Mihailciuc - Pre$edinte; 

• Mircea Varga - membru; 

Comitetul de remunerare este mandatat sa asiste Consiliul de Administratie al Emitentului in elaborarea si implementarea 

politicii de remunerare a structurii de conducere. in acest scop, Comitetul va avea urmatoarete atributii principale: 

• redactarea unei propuneri privind politica de remunerare de urmat, politica ce va fi adoptata de adunarea 

generala a actionarilor; 

• emiterea unor recomandari si formularea unei propuneri privind remunerarea fiecarui membru al Consifiului de 

Administratie si a directorilor, in limitele politicii de remunerare. Respectiva propunere va contine: a) structura 

remuneratiei $i b) valoarea remuneratiei fixe, actiunile si/sau opt1unile care vor fi acordate si/sau alte 
componente de remunerare variabila, criteriile de performanta folosite, analizele efectuate privind ipotezele de 
lucru ~ raportul fata de limita maxima si cea minima a salariilor din cadrul Societatii si intreprinderilor sale 
afiliate; 

• propune obiective de performanta pentru acordarea remuneratiilor in bani, care se acorda in func:tie de astfel 

de obiective Si/ sau propune obiective pentru acordarea de actiuni sau oppuni de cumparare de aqiuni; 

• gestioneaza toate aspectele aferente oricarui program de rascumparare de acpuni destinat persoanelor cu functii 
de conducere; 

14.4 o declaratie din care sa reiasa daca emitentul respecta sau nu regimul (regimurile) de guvernanta 
corporativa aplicabil(e) emitentului. in cazul in care emitentul nu respecti un astfel de regim se include 
o declaratie in acest sens, precum ti o explicatje a motivelor pentru care emitentul nu i<. ~ z astfel 
d . ,::i • ~ e reg,m .,;J ~ -;, 

"' . <:: 
Emitentul a respectat inca de la admiterea la tranzacponare prindpiile de guvernanta corporati ~ aplicabile socie~ ilor 
listate pe sistemul multilateral de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucure$ti. Conform 'rea cu aceste pri .cipii 

poate fi analizata in cadrul rapoartelor financiare anuale pe care Emitentul le-a publicat pana la acest morl}_ent. 

in ceea ce priveste conformarea cu Codul de Guvernanta Corporativa aplicabil societaplor listate pe piata principala a 
Bursei de Valori Bucuresti, Emitentul este in curs de pregatire si adoptare a tuturor masurilor necesare, in vederea 
conformarii cu acest cod. 

incepand cu raportul financiar aferent anului 2022, Emitentul va raporta conform Codului de Guvernanta Corporativa 

aplicabil societatilor listate pe piata principala a Bursei de Valeri Bucuresti. 

14.5 Efectele potentiale semnificative asupra guvernantei corporative, indusiv modifidrile viitoare ale 
componentei consiliului de administratie $i a comitetelor (in misura in care acest lucru a fost deja decis 
de consiliu Ji/sau de adunarea actionarilor) 

Cu exceppa constituirii comitetelor mentionate mai sus, care isi vor incepe activitatea odata cu admiterea Emitentului pe 
piata reglementata administrata de Bursa de Valeri Bucuresti, respectiv adoptarea unor Regulamente care sa 
reglementeze activitatea Consiliului de Administratie si a acestor comitete, Emitentul nu anticipeaza efecte potentiale 

semnificative asupra guvernantei corporative. 
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SecJiunea 15: ANGAJATII 

15,1 Numirul de angajati la sfa"'itul perioadei vizate de informatiile financiare istorice sau numirul mediu 
de angajati pentru fiecare exercitiu financiar din perioada in cauzi, pana la data documentului de 
inregistrare (precum $i modificirile acestor cifre, daci sunt semnificative) $i, daci este posibil $i daca 
aceste informatii sunt semnificative, o defalcare a angajatilor pe principalele categorii de activitati $i 
locatii geografice. in cazul in care emitentul utilizeazi un numar semnificativ de angajati temporari, se 
includ, de asemenea, informatii privind numarul mediu de angajati temporari pentru eel mai recent 
exercitiu financiar 

Emitentul avea, la data de 30 iunie 2022, 48 de angajati, o cre~tere cu 9% comparativ cu aceea~i perioada a anului 

2021. 87% din angajatii Emitentului au studii superioare (universitare). impartirea angajatilor pe departamente este 

urmatoarea: 

• Directia Comerciala: 8; 

• Directia Dezvoltare, Strategie ~i Afaceri Internationale: 2; 

• Directia Economica ~i De Personal: 4; 

• Direq:ia Servicii Securitatea Informatiei: 11; 

• Departament Servicii Monitorizare Securitate Obernetica: 13; 

• Direqia Cercetare - Inovare: 9; 

• Director General: 1. 

La nivelul Emitentului exista negociat un contract colectiv de munca, salariatii nefiind organizati in sindicat. Contractul 

colectiv de munca a fost negociat cu un reprezentant al salariatilor $i este inregistrat la ITM. 

15,2 Participatiile $i optiunile pe aqiuni. Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute 
in capitalurile proprii ale emitentului $i eventualele optiuni pe actiunile emitentului de citre fi re dintre 
persoanele mentionate la punctul 12.1 primul paragraf literele (a) $i (d) .,/~"f.Grla~~ "''✓-;. 
. r~ -_, ~ 
In ceea ce prive~e participarea la capitalul social al Emitentului a membrilor Consiliului de Admi :t•ratie, domnul vt' or 

Gansac detine 36,7626 % din capitalul social al Emitentului, iar domnul Mircea Varga $i dom · I Alexandru ~ F~ in 

Mihailciuc nu detin a(tiuni in cadrul Emitentului. 

in luna iulie a anului 2022, a(tionarii Emitentului au aprobat un program de remunerare $i recompensare ae tip Stock 

Option Plan, in cadrul c:aruia pot fi beneficiari ai programului SOP inclusiv membrii organelor de conducere ale 
Emitentului. 

Astfel, in perioada 03-10.11.2022 Emitentut a incheiat contracte de acordare optiuni in baza programului SOP cu domnii 

Mircea Varga $i Alexandru-Florin Mihailciuc, fiecare dintre ace~ia avand posibilitatea, la momentul implinirii termenului 

de optiune (12 luni de la data semnarii contratelor de acordare optiuni) de a i$i exercita optiunile dobandite prin 

intermediul contractetor de acordare optiuni. 

Domnilor Varga ~ Mihailciuc Ii s-au acordat cate 15.000 de optiuni, fiecare optiune dand dreptul de a obtine cu titlu 

gratuit o actiune a Emitentului. 

Separat de conditia expirarii unei perioade de 12 luni de la data semnarii contractelor de acordare optiuni, indeplinirea 

conditiilor de performanta prevad ca: 

• Ofra de afaceri a Emitentului sa atinga valoarea specificata in cadrul contractelor de acordare optiuni; 

• Profitul Emitentului sa atinga valoarea specificata in cadrul contractelor de acordare optiuni; 

• Sa se inregistreze un nivel minim de indeptinire a obiectivelor de performanta, evaluarea realizandu-se pe o 
scara de la 1 la 10. 
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in vederea stabilirii de catre Consiliul de Administratie sau de catre persoana imputernicita de catre acesta, a gradului 
de indeplinire a obiectivelor de performanta individuale a titularului de optiuni, se vor utiliza urmatoarele criterii de 
evaluare generale: 

• Responsabilitatea fata de sarcinile primite; 

• Autonomie; 

• Lucru in echipa; 

• Initiativa; 

• Respectarea normelor $i regulilor Societatii, a politicilor $i procedurilor de lucru ale acesteia; 

• Gradul de indeplinire a obiectivelor individuale $i a celor financiare; 

• Modul de indeplinire a obiectivelor individuale; 

• Calitate. 

Evaluarea obiectivelor individuale ale titularului de optiuni se va efectua in conformitate cu formularul de evaluare aprobat 

in prealabil de Consiliul de Administratie, prin notarea gradului de indeplinire al acestora cu note de la 1 la 10. 

De asemenea, pentru a putea fi exercitate optiunile, contractele mai prevad indeplinirea urmatoarelor conditii generale: 

• Raportul de audit asupra situatiilor financiare ale Emitentului, este fara calificari semnificative, respectiv rara 
calificari care sa aiba un impact semnificativ asupra Emitentului. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceste calificari 
vor fi analizate din perspectiva indeplinirii in mod defectuos a atributiilor de serviciu, direct sau indirect, ale 
fiecarei persoane eligibile, $i/sau ale persoanelor din subordinea acestuia; 

• Persoana eligibila a primit confirmare din partea Emitentului cu privire la faptul ca $i-a indeplinit conditiile de 
exercitare a optiunilor. 

Este important de precizat in mod expres faptul ca actionarii semnificativi ai Societatii nu pot fi ben · ri ai planului 
•·c,-1-

SOP, indiferent daca indeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in plan. (;,..i~J.,_ t.;f?~-"'✓-
;::; ..... >;, 

(,J 7' "~;> -r,. 
15.3 0 descriere a oricarui acord care prevede participarea angajatilor la capitalul : itentului> r-

LU • ~ ~ 
Dupa cum este mentionat in cadrul seqiunii 15.2. de mai sus, in luna iulie a anului 2022, aqiona l £mitentulu1 au a,,. obat 

un program de remunerare $i recompensare de tip Stock Option Plan, in cadrul caruia pot fi be i ficiari inclu~iv angajati 
ai Emitentului. 

Pentru beneficiari, acest Plan constituie o sursa suplimentara de venit, fata de remuneratia acestora $i ii motiveaza sa 
aduca o contributie sustenabila $i sa vegheze ca interesele lor $i ale companiei sa fie intotdeauna aliniate. 

Informatii in legatura cu structura completa a planului SOP pot ti regasite in documentele suport aferente AGA din luna 

iulie (https:/Jwww.safetech.ro/ro/inyestiton/aduoad-generale/). precum $i in cadrul Hotararii AGEA prin care a fost 

aprobat acest plan (https:/lwww.bvb,roflofoLRaportarilS8fE/SAFE 20.22.0722005300 SAFE-Raport·Curent-28-2022-
RO.pdf) 

Numarul total de Aqiuni care sunt disponibile pentru atribuire cu titlu gratuit, pe durata Planului, este de 6.650.000 $i, 
in niciun caz, nu va putea depa$i in niciun moment 10% din capitalul social al Societatii, Acest plafon reprezinta plafonul 

maxim permis de lege ce putea fi aprobat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Aqionarilor $i nu constituie o 
obligatie sau un angajament al Emitentului de a distribui toate aceste actiuni prin intermediul planului SOP. 

Conditiile prevazute in cadrul contractelor incheiate cu angajatii Emitentului sunt cele prevazute in sectiunea 15.2. de 

mai SUS. 

In perioada 03-10.11.2022 Emitentul a incheiat contracte de acordare optiuni in baza programului SOP descris mai sus, 
pentru un numar total de 316.600 aqiuni, inclusiv cele acordate domnilor Varga $i Mihailciuc, dupa cum este descris in 
seqiunea 15.2. de mai sus. 
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Sectiunea 16: ACJIONARII PRINCIPAL! 

16,1 in masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care nu 
este membru al vreunui organ de administrare, conducere $i supraveghere al emitentului $i care detine, 
direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie 
notificat in temeiul legislafiei interne aplicabile emitentului, precum $i valoarea participatiei in cauza, la 
data documentului de inregistrare, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie adecvata din care 
si reiasa ca nu exista astfel de persoane 

La data Prospectului, cu exceptia fondatorilor, Victor Gansac si Paul Rusu, nu existau actionari care sa detina eel putin 
5% din capitalul social al Emitentului. 

16.2 Informatii din care si rezulte daci actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau 
o declaratie adecvata din care sa reiasi ci nu exista astfel de drepturi de vot 

Nu este cazul, aqionarii principali ai Emitentului au aceleasi drepturi de vot ca restul aqionarilor. 1 aqiune confera 1 
drept de vot in cadrul Adunarilor Generate ale Aqionarilor. 

16.3 in masura in care aceste informafji sunt cunoscute de emitent, se precizeazi daci emitentul este 
detinut sau controlat, direct sau indirect, $i de citre cine $i se descrie natura controlului $i masurile 
adoptate pentru ca acest control si nu fie exercitat in mod abuziv 

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv. Structurile si procesele de 
guveman~ corporativa asigura exercitarea statutara a controlului asupra Emitentului. La data Prospectului, Emitentul este 
controlat, in mod direct, de aqionarii Victor Gansac, care detine un procent de 36,7626% din totalul capitalului social si 

al drepturilor de vot ale Emitentului, si Paul Rusu, care detine un procent de 36,7402% din totalul capitalului social si al 
drepturilor de vot ale Emitentului. 

16.4 0 descriere a acordurilor, cunoscute de emitent, a ciror aplicare poate genera, la o data ulterioara, 
o schimbare a controlului asupra emitentului 

Emitentul nu are cuno~intli de existenta unor acorduri a carer aplicare poate genera, la o data ul . · schimbarea 
Qrn:: E:: controlului. ;_;--~i ;:-,1. 

~~ _,;;• "!1,, 
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Seq:iunea 17: TRANZACJIILE CU PlRTI AFILIATE 

17.1 Trebuie comunicate detalii privind tranzatiiile cu parti afiliate [care, in acest sens, sunt cele 
previzute in standardele adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului 
European $i al Consiliului], incheiate de emitent in perioada vizata de informatiile financiare istorice, pani 
la data documentului de inregistrare, in conformitate cu standardul relevant adoptat in temeiul 
Regulamentului (CE) nr, 1606/2002, daca este aplicabil. Daci standardele in cauzi nu i se aplica 
emitentului, se publici urmitoarele informatii: (a) natura $i cuantumul tuturor tranzatiiilor care, luate 
separat sau in ansamblu, sunt semnificative pentru emitent. Daci tranzaqiile cu pirti afiliate nu s-au 
desfaJurat in conditiile pietei, se explici motivele. in cazul imprumuturilor in curs, inclusiv al garantiilor 
de orice tip, se indici cuantumul soldului de rambursat; (b) cuantumul sau procentajul reprezentat de 
tranzaqiile incheiate cu pirti afiliate din cifra de afaceri a emitentului 

Informatiile prezentate in aceasta sectiune au ca sursa situatiile financiare ale Emitentului, intocmite cu scop special 

(nestatutare) in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 

(IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la datele de 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021, respectiv situatiile 

financiare individuate interimare simplificate ale Emitentului intocmite in conformitate cu IFRS pentru perioada de 6 

luni incheiata la 30.06.2022. 

Emitentul a adoptat pentru prima oar~ Standardele Internationale de Raportare Financiara la data de 31 Decembrie 

2021. Prin urmare, Emitentul a retratat pozitia financiara pentru doi ani anteriori, 2019 Si 2020, raportata anterior in 

conformitate cu Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementarilor contabile 

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (GAAP). 

Situatiile financiare individuale interimare ale Emitentului intocmite pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022 au 

fost revizuite de catre auditor Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.. 

(i) Sume datorate $i de primit de la entitatile afiliate Ji alte pa,ti legate afe 
financiare incheiate la data de 31 decembrie 2019, 2020 $i 2021: 

Creante $i datorii de la/citre entidtile afiliate / alte pa,ti legate 

Sold la Sold la 

31 decembrie 31 decembrie 
2021 2020 

RON RON 

Creante Safetech Intelligence S.R.L 393.043 473.043 

Datorii Safetech Intelligence S.R.L - 86.959 

/, 

one~ 
exerc 

> 

Sold la 
-

. / 

31 decembrie 
2019 

RON 

473.043 

437.309 

Nu exista tranzaqii ale societatii catre companiile afiliate in balanta in perioadele care se incheie la 31 decembrie 2021, 

31 decembrie 2020 sau 31 decembrie 2019 in afara de compensari de sume. 

Compensatii acordate personalului cheie de conducere din cadrul Societatii 

Administratorii, directorii si comisia de supraveghere 

in anii 2019, 2020, 2021, Emitentul a platit urmatoarele sume catre administratori, directori care includ indemnizatii, 

dividende si taxe: 
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Exercitiul financiar incheiat Exercitiul financiar incheiat Exercitiul financiar incheiat 
la la la 

31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

RON RON RON 

980.149 1.436.390 1.297.955 

Total I 980.149 1.436.390 1.297.955 

Suf'Sil: Situafiile financiare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercifiul financiar 

incheiat la 31 decembrie 2021 (auditate) 

La 31 decembrie 2021, Emitentul avea administrator unic remunerat care face parte din managementul executiv. 

La 31 decembrie 2019, 2020 ~i 2021, Emitentul nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor catre fo~ii asociati sau 
membri ai conducerii executive. 

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Emitent in numele administratorilor 
sau directorilor. 

(ii) Sume datorate ti de primit de la entititile afiliate fi alte pil1i legate aferente semestrului 
incheiat la 30 iunie 2022: 

Creanie fi datorii de la/citre entitatile afiliate / alte pil1i legate: 

Sold la Sold la 

30 iunie 2022 31 decembrie 2021 

RON RON 

Creante Safetech Intelligence S.R.L 393.043 393.043 
Datorii 5afetech Intelligence S.R.L - -

Suf'Sil: Situafiile tin;,nciare intelimare pregJtite in conformitate cu Standardefe lntemafionale de Raportare Fina · · '/ 
inchelat la 30 iunie 2022 (reviZuite) ,/ ~-

~; > -· 
l{J • · -. 

u 

~ 
Nu exist.a alte tranzaqii ale societatii catre companiile afiliate in balanta in perioadele care se in ~ la 30 iunie 2022, ,, 
31 decembrie 2021 in afara de compensari de sume. 

Compensat;ii acordate personalului cheie de conducere din cadrul SOCietit:ii 

Administratorii, directorii si comisia de supraveghere 

in 2021 ~i primul semestru al anului2022 Emitentul a platit urmatoarele sume catre administratori, directori care indud 
indemnizatii, dividende si taxe: 

Exercit;iul financiar incheiat Exercit:iul finandar incheiat 
la la 

30 iunie 2022 31 decembrie 2021 

RON RON 

3.947.024 980.149 

Total 3.947.024 980.149 

La 30 iunie 2022, Emitentul avea Consiliul de Administratie remunerat, Pre~dintele Consiliului de Administratie facand 
parte din managementul executiv. 
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La 30 iunie 2022, Societatea nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor ditre fo~tii asociati sau membri ai conducerii 
executive. 

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele 
administratorilor sau directorilor. 
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Seciiunea 18: INFORMATII FINANCIARE ISTORICE 

18.1 Informatii financiare istorice 

18.1.1 Informatii financiare istorice 

Informatiile sunt disponibile in seqiunea 7.1. din cadrul prezentului Prospect. 

18.1.2 Modificarea datei de referinti contabili 

Nu este cazul. 

18.1.3 Modificarea cadrului contabil. 

Informatiile sunt disponibile in seqiunea 7.1. din cadrul prezentufui Prospect. 

18.1.6 Situatiile financiare consolidate 

Emitentul nu intocme$te situatii financiare consolidate. 

18,2 Informatii financiare interimare $i alte informatii financiare 

Informatiile sunt disponibile in seqiunea 7.1. din cadrul prezentului Prospect. 

18,3 Auditarea informatiilor financiare anuale istorice 

Auditorul Emitentului este Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucure~ti, Sector 
2, ~os. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucure$ti sub nr. ]40/5434/2003, avand CUI 15381680. 

18.3.2 Indicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori 

Nu este cazul. 

18.3.3 in cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost extrase din 
situatiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora $i faptul ca · cirffiiti u 

,,r > ~~ 
sunt auditate :!F • t? 0-

(,,J ~ ., 1~ 

Nu este cazul. 

18.4 Informatii financiare pro forma 

Nu este cazul. 

18.5 Politica de distribuire a dividendelor 

2 '> 5' 

I 

18.5.1 0 descriere a politicii emitentului privind distribuirea divldendelor $i a oricarei restriqii in acest 
sens. Daci emitentul nu dispune de o astfel de politici, trebuie inclusi o declaratie negativi adecvata 

Adunarea Generala a Aqionarilor adopta anual decizia privind alocarea profiturilor. Fiind o companie aflata in dezvoltare 

(growth company) cu un potential mare de cre$tere, conducerea SAFETECH urmare$te sa obtina un echilibru intre 

recompensarea aqionarilor ~i mentinerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea 
propune aqionarilor ca, in funqie de nevoile de investitii dintr-un anumit an, va acorda fie dividend in numerar, fie va 
recompensa investitorii prin acordarea de aqiuni cu titlu gratuit, in urma capitalizarii unei parti din profiturile nete 

acumulate de Societate. De asemenea, Societatea are in vedere introducerea unui model hibrid, in care o parte din 

profituri var fl capitalizate, iar aqionarii vor primi aqiuni gratuite ale companiei, in timp ce o alta parte va fi acordata 
prin dividende in numerar. 
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Politica de dividende a Companiei este disponibila pe pagina de internet a Societatii, 

https://www.safetech.ro/ro/investitori/guvernanta-corporativa/. 

18,5.2 Pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizat:i de informatiile financiare istorice, valoarea 
dividendelor per aq:iune, eventual ajustat:i pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care 
numarul de aq:iuni ale emitentului s-a modificat 

Pentru anul 2019, societatea a aprobat distribuirea de dividende in cuantum de 57,75% din profitul net, reprezentand 

720.000 lei. Dividendul brut distribuit a fost in cuantum de 14,4 lei pentru fiecare parte sociala detinuta (50.000 parti 
sociale). 

Pentru anul 2020, Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor Companiei a aprobat distribuirea de dividende in numerar, 
in valoare de 437.500 lei. Dividendul brut distribuit a fost in cuantum de 0,14 lei pentru fiecare aqiune detinuta. De 
asemenea, in cadrul aceleia$i Adunari Generale, s-a aprobat capitalizarea a 2.500.000 lei din profitul nedistribuit in 

vederea majorarii capitalului social $i distribuirea de aqiuni gratuite (3.125.000 aqiuni). 

Pentru anul 2021, Adunarea Generala Ordinara a Aqionarilor Companiei a aprobat distribuirea de dividende in numerar, 

in valoare de 4.156.250 lei, dividendul brut distribuit fiind in cuantum de 0,25 lei per aqiune (16.625.000 aqiuni). 

Diminuarea dividendului brut per aqiune, incepand cu anul 2020, reprezinta o consecinta a majorarilor de capital social 
ce au avut lac la nivelul Companiei, atat in vederea listarii companiei pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucure$ti, cat $i 
prin distribuirea de aqiuni gratuite ori prin contributii in numerar, ce au avut loc in fiecare dintre perioadele relevante. 

18.& Proceduri judiciare $i de arbitraj 

18.&.1 Informatii privind orice proceduri guvernamentala, judiciari sau de arbitraj (inclusiv orice astfel 
de proceduri in derulare sau potentiali de care emitentul are cun0$tinta) din ultimele 12 luni, eel putin, 
care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozit;iei financiare sau a profitabilit:itii 
emitentului $i/sau a grupului, sau o dedaratie negativi adecvati 

Emitentul declara ca nu detine informatii in legatura cu vreo procedura guvernamentala, judiciara :..,..., =,lit~ ~. 
ultimele 12 luni, care ar putea sa aiba sau a avut efecte semnificative asupra pozitiei financiare c·a profi~bi · 

:::; 
OJ 

18.7 Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului m 
~ \ I 

18,7,10 descriere a oricirei modificiri semnificative a pozitiei financiare a grupului ~res-a produs de la 
sfaf$itul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii finan :are ~uditate sau 
informatii financiare interimare, sau o declaratie negativi adecvata 

Emitentul declara ca nu au fast inregistrate modificari semnificative vizand pozitia financiara a acestuia de la sfar$itul 
ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare. 
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Seqiunea 19: INFORMATII SUPLIMENTARE 

19.1 capitalul social. Informatiile de la punctele 19.1.1-19.1.7 din informatiile financiare istorice de la 
data celui mai recent bilant: 

19,1.1 capitalul social. lnformatlile de la punctele 19.1.1-19.1.7 din informatiile financiare istorice de la 
data celui mai recent bilant: 

(a) capitalul social autorizat total al emitentului; 

Capitalul social subscris $i varsat al Emitentului este de 13.300.000 lei. 

(b) numirul de act;iuni emise fi achitate integral fi numirul de act;iuni emise, dar neachitate integral; 

Numarul de aqiuni emise $i achitate integral este de 66.500.000. 

Nu exista actiuni emise, dar neachitate integral. 

(c) valoarea nominali a unei aqiuni sau faptul ca act:iunile nu au o valoare nominali; fi 

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,2 lei. 

(d) o reconciliere a numirului de aqiuni aflate in circulatie la data deschiderii fi la data inchiderii 
exercitiului 

Data Nr. act;iuni 

01.01.2022 15.625.000 

28.02.2022 16.625.000 

10.06.2022 66.500.000 

Detalii 

Majorare de capital social prin 
emisiunea unui numar de 1.000.000 
aqiuni cu exercitarea dreptului de 

preferinta ac~rd t · . . , .. qionarilor 
inscri$i in reg· _ ·(lj Emi~ntai ; , la data 
de 31.08.20 i $i persoanelor: re au 

dobandit d ipturi de pref erf. a in 
perioada ~ tranzaqionare a .... 
acestora. ·, 

Majorare de capital social prin 
emisiunea unui numar de 49.875.000 
aqiuni cu acordarea de aqiuni cu titlu 
gratuit - trei aqiuni nou emise pentru 

fiecare actiune detinuta de aqionarii 
inscri$i in registrul Emitentului la data 

de 09.06.2022. 

in perioada vizata de informatiile financiare istorice, nicio parte din capitalul social nu a fost varsata prin intermediul 
altor active decat numerarul. 

19.1.2 Numirul fi caracteristicile principale ale act;iunilor care nu reprezinta capital, daci existi 

Nu este cazul. 

19,1.3 Numirul, valoarea contabili fi valoarea nominali a act:iunilor emitentului de~nute de emitent sau 
in numele emitentului ori de citre filialele acestuia 

pagina 69 din 87 



La data prezentului Prospect, Emitentul detine un numar de 433.703 aqiuni proprii, avand o valoare contabila de 
1.153.990,43 lei ~i o valoare nominala de 0,2 lei/ aqiune. 

19.1.4 cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu 
indicarea conditiilor $i a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere 

Nu este cazul. 

19.1.S Informatii despre orice drept de achizltie $i/sau obligatie aferent(i) capitalului autorizat, dar 
neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum $i conditiile acestora 

Nu este cazul. 

19.1.6 lnformatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau 
al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului $i 
detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referi 

Nu este cazul. 

19.1.7 EvolUtia capitalului social in perioada vizati de informatiile financiare istorice, cu evidentierea 
oricarei modificiri survenite 

SITUAJIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 2021 (RON) 

Capital social Prime de Rezeive Rezultat Total emisiune reportat 

Sold initial 1 lanuarle 2021 625.000 2.375.000 154.782 2.818.701 5.973.483 
Profitul exercitiului - - - 6.031.236 6.017.236 
Cre$terea capitalului social 2.803.231 - - - 2.803.231 

Constitu ire rezervli legalli - - 370.001 (370.001) -

Majorare capital din repartizarea 
orofitului anulul 2020 2.500.000 - - (2.500.000) -

Repartizare dividende (437.500) - (437.500) 

Depreciere rezervli din reevaluare - - - 1wi' ·,,e; ,,,,.~11.427 

Impozit amanat rezervli reevaluare - - - h:829) ) '{t,,829) 

Sold final 31 decembrie 2021 5.928.231 2,375.000 524.783 5.~ ~.034 14:380, W.48 ,~, 
~ ...... -, ., 

-v 

SITUAJIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 2020 (RON) 

capital Prime de Rezeive Rezultat Total social emlsiune reportat 

Sold Initial 1 ianuarie 2020 400 - 1.319 1.157.775 1,159.494 

Profltul exerci~ului - - - 3.047.489 3.047.489 

Cr~erea capitalului social 125.000 - - 125.000 

Constituire rezervli legalli - - 124,920 . (124.920) -
Majorare capital din repartizarea 
orofltului din anul 2019 499.600 - - (499.600) -
Repartizare dividende (733,500) (733.500) 

C~erea primelor de emlslune - 2.375.000 - - 2.375.000 

Alte elemente ale rezultatului global - - 28.543 (28.543) -
Sold final 31 decembrle 2020 625.000 2.375.000 154.782 2,818.701 5.973.483 



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 2019 (RON) 

I 
Capital Prime de Rezultat 
social emisiune Rezerve reportat Total 

Sold iniilal 1 lanuarfe 2019 400 - 1.004 988.814 990.219 

Profitul exercitiului . . . 1.144.275 1.144.275 

Cre~erea capitalului social . . . . 

Constituire rezervll legalll . . 314 (314) . 

Repartizare profit privind platll dividende . . . (975.000) (975.000) 

Sold final 31 decembrie 2019 400 - 1.319 1.157.775 1.159.494 

SITUAJIA MODIFICA.RILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 30 IUNIE 2022 (RON) 

Capital social Prime de Rezerve Rezultat Total emisiune reportat 

Sold fn~ial 1 ianuarie 2022 5.928.231 2.375.000 524.783 5.552.034 14.380.048 

Profitul exercitiului . . . 2.605.762 2.605.762 
Alte elemente ale rezultatului 
olobal 

. . . . . 

CrE!$1:erea capitalului social 7.371.769 - - - 7.371.769 

Constltuire rezervll legalll - - - - -
Majorare capital din repartizarea 
profitului din anul 2021 

. - - . -
Repartizare dividende - - - (4.156.250) (4.156.250) 

CrE!$f:erea primelor de emisiune - 490.991 . - 490.991 

Depreciere rezervll din reevaluare . - - - - -
Impozit amanat rezervll # ~ .,,,.:"<; ""'~ - - - ,, ,.~ 812 
reevaluare I ' ' ~ 

Sold final 30 iunle 2022 13.300.000 2.865.991 524.783 4.00i $;)58 20.6~~1,32 

!':1 
:.1 1 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 30 JUNIE 2021 {RON) 
.... \ 

... 

capital social Prime de 
Rezerve Rezultat Total emisiune reportat 

Sold 1niiia1 1 lanuarie 2021 625.000 2.375.000 154.782 2.818.701 5.973,482 
Profltul exercitiului - - - 1.213.523 1.213.523 
Alte elemente ale rezultatului global - - - - -
CrE!$f:erea capitalului social - . . - -
Constltulre rezervll legalll - - - - -
Majorare capital din repartizarea 
orofitului anului 2020 2.500.000 . - (2.500.000} -
Repartizare dividende - - - (437,500) (437.500) 
Depreciere rezervll din reevaluare - - - - -
Impozit amanat rezervll reevaluate - - - (1.828) (1.828) 
Sold final 30 iunie 2021 3.125.000 2,375.000 154.782 1.092.896 6.747.677 
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19.2 Actul constitutiv $i statutul 

19.2.1 Dupi caz, registrul $i numirul de inregistrare in registru, o descriere a obiectului de activitate al 
emitentului $i locul in care acesta este previzut in actul constitutiv $i statut 

Actul constitutiv actualizat al Emitentului este disponibil pe site-ul acestuia, la seqiunea Investiton· si poate fi accesat 

aici: https: /Jwww.safetech.rotwp;:contoot/uDloads/2022/09/Ac.t•constiMiv 1s .04, 2022.od f 

Obiectul principal de activitate al Emitentului se inscrie sub codul CAEN 6203 - Activitati de management (gestiune si 

exploatare) a mijloacelor de calcul. Acest obiect de activitate include activitati de management si exploatare, in locatie, 

a sistemelor de calculatoare ale clientilor si/sau a facilitatilor de prelucrare a datelor, precum si serviciile anexe pentru 
acestea. 

Obiectul de activitate este prevazut la art. 5 - Domeniul principal de activitate si activitatea principala, din Actul 
Constitutiv actualizat al Emitentului. 

19.2.2 in cazul in care existi mai mult de o clasa de a(tiuni existente, o descriere a drepturilor, 
preferintelor $i restric;tiilor aferente fiecirei clase 

Nu este cazul. 

19.2.3 O descriere sumari a oricirei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care 
ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbirii controlului asupra emitentului 

Nu este cazul. 
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Sectiunea 20: CONTRACTE IMPORTANTE 

20.1 Rezumatul fiecirui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activit:atii) 
incheiat de citre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul celor doi ani imediat anteriori 
publicirii documentului de inregistrare. Rezumatul oricirui alt contract (altele decat cele incheiate in 
cadrul normal al activltatll) incheiat de citre orice membru al grupului $i continand dispozitii care atribuie 
oricirui membru al grupului o obligatie sau un angajament important{i) pentru intregul grup, la data 
documentului de inregistrare 

Nu este cazul. 
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Seq:iunea 21: DOCUMENTELE DISPONIBILE 

21.1 0 declaratie prin care se confirmi faptul ca, in perioada de valabilitate a documentului de 
inregistrare, pot fi consultate, dupa caz, urmatoarele documente: (a) actul constitutiv $i statutul 
actualizate ale emitentului; (b) toate rapoartele, corespondenia $i alte documente, evaluirile Ji 
declaratiile ficute de un expert la solicitarea emitentului, din care anumite pirti sunt incluse sau 
mentionate in documentul de inregistrare. lndicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele 

Situatiile finandare ale Emitentului, impreuna cu rapoartele de audit aferente sunt disponibile pe pagina web a 
Emitentului la adresa bttos;//www.safetech,ro/ro/iovestitori/main-marketl, fiind incluse in Prospect prin trimitere, in 
conformitate cu art. 19 din Regufamentul (UE) 2017 / 1129. 

Tabel cu adresele de website folosite ca puncte de referir,ta in cadrul prospectului 

Adresi website Detinitorul paginii Trimiteri folosite in cadrul Prospectului 

btl~i tl.'!!fl.'!t. ~fetecti ,mlmlio~ Safetech Innovations S.A. Seqiunea 5.7.1 ,,0 descriere a investitiilor 
stit2!i/1:a11Qs1rte-turente/ semnificative ale Emitentului (inclusiv 

valoarea acestora) pentru fiecare exercitiu 
financiar din perioada vizata de informatiile 
financiare istorice, pana la data documentului 
de inregistrare" - pagina 33 

llttos: [1www .~ fetedl,rQ/1:Q/ill~ Safetech Innovations S.A. Seqiunea 5.7.1 ,,0 descriere a investitiilor 
stitori/rezultate-financiare/ semnificative ale Emitentului (inclusiv 

valoarea acestora) pentru fiecare exercitiu 
financiar din perioada vizata de informatiile 
financiare istorice, pana la data documentului 
de inregistrare" - pagina 33 

h:tt12s:ltwww,Ss1f~tech.m,/rQ/j!]v~ Safetech Innovations S.A. Sectiunea 7.1 ,,Situatia financiara" - pagina 
~tQ!llllliiltl!liU:ls~ 46 pr1i:Rc~ 

/4 (' ~~ btu!:i;ll~tecti ,ro/wQ· Safetech Innovations S.A. Seqiunea 11.1 Jn cazu ti care un em_itent 
oontent/uQloadsi2:QUl:03l~- publicat o previziune Sc U o estimare privin 
SAFf-BVC-2022.odf profitul {care este inca i ':vig~re $i valabila), 

respectiva previziune "'it estimare este 
indusa in documentul d inregi~trare. in 
cazul in care o previziune sau o estirnare 
privind profitul a fost publicata si este inca in 
vigoare, dar nu mai este valabila, se 
furnizeaza o dedaratie in acest sens si o 

I explicatie a motivelor pentru care respectiva 
previziune sau estimare nu mai este valabila. 
o astfel de previziune sau estimare nevalabila 
nu face obiectul cerintelor de la punctele 11.2 
si 11.3" - pagina 52 

htt~:{1www ,8fetech.!SJ.lrQ/,in~ Safetech Innovations S.A. Sectiunea 15.3 ,,0 descriere a oricarui acord 
stitm·i/adunari-ggn!:ri:!Jl~l care prevede partidparea angajatilor la 

capitalul emitentului" - pagina 61 

htt12s:LLwww .bvb. rolinfoLRagQrt Bursa de Valori Bucuresti Seqiunea 15.3 .,o descriere a oricarui acord 
arilSAFE/SAFE 20ZZQ7,ZZOOSJQ care prevede participarea angajatilor la 
Q SAFE-Bal2Slrt-CU[®t-Z!l-2!l22- capitalul emitentului" • pagina 61 
RO.Qdf I 

https://www .safetech.ro/ro/inve Safetech Innovations S.A. I Seqiunea 18.5.1 ,,0 descriere a politicii 
stitori/guvernanta-corporativa/ . emitentului privind distribuirea dividendelor ~ 
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httos:l/www.safetech.ro/wp
content/uploads/2022/09/Act
constitutiv 18.04.2022.pdf 

Safetech Innovations S.A. 
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a oriclirei restrictii in acest sens. Daca 
emitentul nu dispune de o astfel de politicli, 
trebuie inclusa o declaratie negativa 
adecvata" - pagina 67 

Seqiunea 19.2.1 ,,Dupa caz, registrul $i 
numarul de inregistrare in registru, o 
descriere a obiectului de activitate al 
emitentului $i locul in care acesta este 
prevazut in actul constitutiv ~ statut'' -
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PARTEA II - NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

Seq:iunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, 
RAPOARTE ALE EXPERTILOR ,i APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 

1.1 Se identifici toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite pi,ti ale acestora 
incluse in nota privind valorile mobiliare, indicand, in eel de al doilea caz, pia1ile in cauzi, in cazul in care 
persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere 
sau supraveghere ale emitentului, se indici numele $i functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se 
indica denumirea $i sediul social 

Ase vedea punctul 1.1 din Partea I a prezentului Prospect. 

1.2 o declaratie a persoanelor responsabile pentru nota privind valorile mobiliare din care sa reiasa ci 
informatlile incluse in nota privind valorile mobiliare sunt., dupi cun~ntele lor, conforme cu realitatea 
$i ci nota privind valorile mobiliare nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatla, Dupi caz, 
o declaratie a persoanelor responsabile pentru anumite pirti din nota privind valorile mobiliare din care 
sa reiasa ci informatiile incluse in pirtile din nota privind valorile mobiliare pentru care sunt responsabile 
sunt., dupa cun~ntele for, conforme cu realitatea $i ca respectivele pirti din nota privind valorile 
mobiliare nu cont;in omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia 

Ase vedea punctul 1.2 din Partea I a prezentului Prospect. 

1.3 in cazul in care nota privind valorile mobiliare cont;ine o declaratie sau un raport atribuite unei 
persoane care act;ioneazi in calitate de expert., se indici urmitoarele detalii ale persoanei in cauzi: (a) 
numele; (b) adresa de la locul de munca; (c) calificirile; (d) dupi caz, interesul semnificativ in societatea 
emitenta. Daci declaratia sau raportul a fost intocmit la cererea emitentului, se precizeazi ci respectiva 
declaratle sau respectivul raport a fost indus in nota privind valorile mobiliare cu cons· mantul 
persoanei care a autorizat continutul respectivei pirti din nota privind valorile m , - R~ pul 
prospectului ,/ " f',,, ~ . ;,; ·, .;_ ,,\ 

l'J •· - pr 
A se vedea punctul 1.3 din Partea I a prezentului Prospect. ~ . • 

~ 
1.4 in cazul in care informatiile provin de la o te,ti parte, se fumizeazi o confir "a~~ a fap~lui ci 
informat;iile in cauzi au fost reproduse cu acuratete $i ca, dupa cun0$tintele emitentului $i in masura in 
care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de tet1a parte in cauza, nu au fost omise 
fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induci in eroare. Se mentioneazi, de 
asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauzi 

A se vedea punctul 1.4 din Partea I a prezentului Prospect. 

1,5 Aprobarea Prospectului 

Prezentul Prospect de admitere la tranzaqionare pe piata reglementata a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere 
Fin~ a (,,ASF'') in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin decizia 
nr. / A'& ,Ol-~ . 
Aprobarea ASF se refera exclusiv la indeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil $i coerent impuse 
de Regutamentut (UE) 2017/1129 $i nu trebuie considerata drept o aprobare a calitatii valorilor mobiliare obiect al 
Prospectului. 

in vederea luarii unei decizii investi~onale bine fundamentate, investitorii ar trebui sa evalueze ei in$i$i in ce masura 
investitia in valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvata. 
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Seciiunea 2: FACTORII DE RISC 

2.1 0 descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite fi/sau admise la 
tranzaq:ionare, prezentate intr-un numar limitat de categorii, intr-o seq:iune intitulata "Factorii de rise". 
in fiecare categorie, se stabilesc mai intai riscurile cele mai semnificative in evaluarea emitentului, a 
ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzaq:ionare pe o piat:a reglementata, tinand 
seama de impactul negativ asupra emitentului fi a valorilor mobiliare fi de probabilitatea aparitiei 
acestora. Riscurile sunt coroborate in funq:ie de continutul notei privind valorile mobiliare 

Aq:iunile ar putea sa nu fie o investitie corespunzatoare pentru toti investitorii 

Fiecare potential investitor in actiuni trebuie sa stabileasca in ce masura investitia respectiva este una corespunzatoare 

pentru propriile circumstante, in mod specific, fiecare potential investitor ar trebui: 

• sa aiba cuno~inte $i experienta suficiente pentru a face o evaluate proprie adecvata a avantajelor $i beneficiilor 

de a face o investitie in actiuni; 

• sa aiba acces la, $i cuno$tinte despre instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situatiei sale 
financiare specifice, o investitie in actiuni, precum $i impactul pe care respectiva investitie n va avea asupra 

portofoliului sau investitional; 

• sa aiba resurse financiare $i lichiditati suficiente pentru a suporta toate riscurile unei investitii in aqiuni; 

• sa poata sa evalueze (singur, sau cu ajutorul unui consultant specializat) posibile scenarii cu privire la factorii 

care ar putea afecta investitia $i capacitatea sa de a suporta riscurile aferente. 

Nu este recomandat potentialilor investitori sa investeasca in actiuni decat daca au experienµi in a evalua (singuri sau 
cu ajutorul unui consultant specializat) modul in care aqiunile se vor comporta in contextul unor modificari de 
circumstante, care sunt efectele acestor modific:ari asupra valorii respectivelor aqiuni $i care este impactul pe care 

aceasta investitie 1-ar putea avea asupra portofoliului investitional general al potentialului investi ,,.,H· , ~~ ·1:atile de 
investitii sunt supuse legilor $i regulamentelor aplicabile privind investitiile $i/sau analizei sau re . . riientarilor✓., ·se de 

anumite autoritati, $i fiecare potential investitor ar trebui sa discute cu consultantii sai specializ ,'>~u cu ·autoritatj de 
UJ 

reglementare relevante. o :,. 
Tranzaq:ionarea pe Bursa de Valori Bucur8$ti poate fi suspendata 

ASF este autorizata sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa solicite Bursei de Valori Bucure~ sa suspende 

de la tranzaqionare valorile mobiliare tranzaqionate pe Bursa de Valeri Bucure$ti, dac:a continuarea tranzactionarii ar 
afecta negativ interesele investitorilor sau in masura in care emitentul relevant $i-ar incalca obligatiile care ii revin potrivit 
legilor $i reglementarilor relevante privind valorile mobiliare. De asemenea, Bursa de Valori Bucure$ti are dreptul sa 

suspende de la tranzactionare Aqiunile Emitentului in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice 
suspendare ar putea afecta pretul de tranzaqionare al actiunilor Emitentului $i ar afecta transferul acestora. 

Aq:iunile pot fi afectate de volatilitatea pretului de piat:a, iar preiul de piat:a al acestora poate scadea in 
mod dispropo'1ionat, ca urmare a unor evenimente care nu au legituri cu performanta activitatii 
Emitentului 

Pretul de piata al acpunilor poate fi volatil $i poate fi afectat de fluctuatii mari. Pretul de piata al actiunilor poate fluctua 

ca urmare a unui numar mare de factori, indusiv, dar rara a se limita la, factorii mentionati in ace$ti ,,Factori de Rise", 
precum $i ca urmare a unor variatii de la o perioada la alta a rezultatelor operationale sau a modific:arilor veniturilor sau 
ale oricaror estimari de profit realizate de Emitent, participantii la industrie sau anali$tii financiari. De asemenea, pretul 

de piata ar putea fi afectat in mod negativ de evenimente care nu au legatura cu performanta activitatii Emitentului, 
cum ar fi, de exemplu, performanta $i pretul actiunilor altor companii pe care investitorii le pot considera comparabile 
cu Emitentul, speculatii in presa sau in comunitatea investitorilor referitoare la Emitent, articole de presa nefavorabile, 

acpuni strategice ale concurentilor (inclusiv achizitii $i restructurari), modificari ale conditiilor de piaµi $i legislative. 

Oricare dintre ace$ti factori poate determina fluctuatii semnificative ale pretului aqiunilor, care ar putea duce la un 
randament negativ pentru investitori. 
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Este posibil ca Actiunile si nu aiba o piata activa de tranzactionare 

Este posibil ca dupa transferul pe piata reglementat:a Aqiunile sa nu inregistreze o lichiditate adecvata. in cazul unor 

aqiuni cu lichidate scazut:a, pretul de piata poate fi foarte volatil, iar investitorii nu i$i vor putea valorifica investitia in 
Aqiuni intr-un termen scurt, iar pretul de tranzaqionare al Aqiunilor ar putea fi afectat in mod negativ. 

Emisiunea de actiuni suplimentare ale Emitentului, orice plan de stimulente, optiuni cu privire la aqiuni 
sau de reducere a gradului de indatorare (sau altele) pot dilua participatiile aqionarilor existenti 

Emitentul poate incerca sa atraga finantare pentru achizitii viitoare $i pentru alte oportunitati de cre$tere, poate emite 

aqiuni in vederea implementarii unor planuri de optiuni pentru acordarea de actiuni in favoarea membrilor din 
conducerea Emitentului sau angajatilor Emitentului, cat $i pentru obtinerea de finantare in vederea reducerii gradului de 

indatorare. Pentru realizarea acestor scopuri sau a altar scopuri, este posibil ca Emitentul sa emita titluri de capital 

suplimentare sau titluri convertibile. Prin urmare, procentajul dreptului de proprietate al detinatorilor existenti de aqiuni 
poate fi diluat sau pretul de piata al aqiunilor poate fi afectat in mod negativ. Drept urmare, participatiile respectivilor 

aqionari in capitalul social al Emitentului ar putea sa fie diluate. 

Capacitatea Emitentului de a pliti dividende aqionarilor poate fi limitati 

Plata efectiva a dividendelor viitoare de catre Emitent $i valoarea acestora var depinde de o serie de factori, inclusiv (dar 

rara a se limita la}: valoarea profiturilor $i a rezervelor distribuibile, planurile de investitii, materializarea veniturilor 
bugetate, nivelut de rentabilitate, rata de indatorare a capitalului propriu, restrictiile aplicabile cu privire la plata 
dividendelor in conformitate cu legislatia aplicabila $i restrictiile din contractele de credit (daca este cazul), nivetul 
dividendelor platite de alte societati listate din acela$i sector de activitate sau sectoare inrudite $i alti factori pe care 

Consiliul de Administratie ii poate considera relevanti la anumite intervale de timp. Prin urmare, capacitatea Emitentului 
de a plati dividende in viitor poate fi limitat:a $i/sau politica de dividende a Emitentului se poate schimba. in cazul in care 
Emitentul nu plate$te dividende in viitor, cre$terea pretului aqiunilor, daca este cazul, ar fi singura sursa de ca$tig a 
investitorilor. 

Seqiunea 3: INFORMATJI ESENJIALE 

3.1 Declaratie privind capitalul circulant. 0 declaratie a emitentului din care si reiasi d A·· r.- _ inia sa, 
capitalul siu circulant este suficient pentru obligatiile sale actuate sau, in caz contrar, c . ~ ·ste~~fi cum 
propune emitentul sa asigure capitalul circulant suplimentar necesar --~c · ., ·~ .,... 

;:: ' ✓ ,, ('' 

Emitentul dedara ca, in opinia sa, capitalul circulant al Emitentului este sufident pentru obligatiile 
O

le actuale, in ·co; itii 
w ~ ~ 

de piata normale. v-.1;. -
\/~, 

3.2 capitalizarea Ji gradul de indatorare. O declaratie privind capitalizarea $i nivelul de indat:cirar.;-(facand 
distinctie intre datoriile acoperite $i cele neacoperite prin garantii personale, respectiv prin garantii reale) 
la o data anterioara cu eel mult 90 de zile datei documentului. Termenul de ,,indatorare" include, de 
asemenea, indatorarea indirecta ti contingenti. in cazul unor modificari semnificative ale capitalizirii ti 
pozitiei de indatorare a emitentului in perioada de 90 de zile, se fumizeazi informatii suplimentare prin 
prezentarea unei descrieri a modificarilor in cauza sau prin actualizarea cifrelor respective 

Emitentul nu are datorii acoperite cu garantii personale. Activitatea de management financiar a Emitentului are ca obiectiv 

asigurarea de finantare pe termen mediu $i lung, de aceea activitatea pe piata de capital a constat $i se preconizeaza ca 
va continua sa constea in operatiuni de majorari ale capitalului social, cu aporturi noi, alaturi de capitalizarea profiturilor 
$i primelor de emisiune. 

Emitentul opereaza cu un grad de indatorare subunitar, exprimat ca raport intre capitalurile imprumutate pe termen lung 
~i capitalurile proprii, acesta fiind de 0,68 la finalul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021, respectiv de 0,58 la finalul 

primului semestru al anului 2022. La data de 30.06.2022, Emitentul nu avea datorii bancare pe termen lung. 
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La data redactarii prezentului Prospect, Emitentul considera ca are o pozitie puternica de cash $i un grad de indatorare 
confortabil. 

3.3 Interesele persoanelor fizice $i juridice implicate in emisiune/ oferti. O descriere a tuturor intereselor, 
inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand 
fiecare dintre persoanele implicate $i indicand natura intereselor 

Intermediarul nu are niciun interes $i niciun conflict de interese care ar putea influenta in mod semnificativ procedura 
de admitere la tranzaqionare, cu exceptia indeplinirii contractului semnat cu Emitentul in scopul admiterii la 
tranzaqionare a Aqiunilor. 

3,4 Motivele ofertei $i modul de utilizare a veniturilor obtinute din oferta. Motivele ofertei $i, dupi caz, 
valoarea neti estimati a veniturilor obtinute, defalcata pe principalele utiliziri prevazute, in ordinea 
descrescitoare a prioritatii. in cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi 
suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa $i valoarea fondurilor 
suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informatii detaliate privind utilizarea fondurilor 
obtinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in 
cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru 
rambursarea, reducerea sau rascumpirarea unor datorii. 

Emitentul nu va obtine niciun fel de venit financiar in urma admiterii la tranzaqionare a Aqiunilor. 

Motivul care sta la baza acestei decizii esteaccesul la o baza mai larga de investitori, in special institutionali $i fonduri de 
mari dimensiuni care, prin natura prospectelor / memorandumurilor de funqionare, nu investesc in companii listate pe 

sistemele multilaterale de tranzaqionare. Emitentul considera ca admiterea la tranzaqionare pe piata reglementata a 
BVB reprezinta un pas firesc $i natural in dezvoltarea ulterioara a afacerii SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

Nu au existat costuri in legatura cu procedura de admitere la tranzactionare care sa fie suportate de catre investitori. 

Seqiunea 4: INFORMAJII PRMND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A Fl 
ADMISE LA TRANZACJlONARE ,r,,Grl l!Rt,· ,_, 

:;ye ~ ... 
<(' ) '<11,_ 

:j > ( l 

4.1 0 descriere a tipului $i clasei valorilor mobiliare in curs de a fi oferite $1/sau admi ~ tranzactionii, , 
CJ ' 

inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare) ~ 
..... . 

Valorile mobiliare care fac obiectul prezentului Prospect sunt aqiuni ordinare, nominative, indivizibi ~-•de valoare egala, 

emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,2 lei / actiune, emise de SAFETECH INNOVAl'IONS S.A., 
tranzactionate pe Sistemul Multilateral de Tranzaqionare operat de BVB, avand simbolul SAFE. Codul ISIN al valorilor 
mobiliare emise este: ROOMDTLNZV25. 

4.2 Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare 

Aqiunile au fost create in temeiul actelor normative din Romania privind societatile ~i piata de capital, Legea sodetaplor 

nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, $i Legea nr. 24/2017 privind emitentiii de instrumente 
financiare $i operatiuni de piata. Termenii $i conditiile Aqiunilor sunt guvernate de legile din Romania, iar in cazul aparipei 

unor litigii, instantele competente sunt cele prevazute de Codul Roman de Procedura Civila. 

4.3 Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtitor, fizice sau 
dematerializate. in ultimul caz, se indica denumirea ,i adresa entitatii insircinate cu efectuarea 
inregistrarilor necesare 

Aqiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. au fost emise ca titluri nominative in forma dematerializata. 

Registrul detinatorilor de actiuni SAFETECH este tinut de catre Depozitarul Central S.A., societate cu sediul in Bulevardul 

Carol I nr. 34-36, cod po~tal 020922, Bucuresti, telefon 021 408 5826, pagina de web https://www.roclear.ro/. 
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Entitatea insarcinata cu efectuarea inregistrarilor necesare in registrul detinatorilor de Actiuni este Depozitarul Central 
S.A. 

4,3 Moneda emisiunii de valori mobiliare 

Moneda emisiunii este moneda oficiala a statului roman, leu. 

4.5 0 descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabili, 
$i a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauzi: 

Toate actiunile Emitentului au valoare egala $i confera posesorilor drepturi egale. Astfel, fiecare actiune dobandita in 

conformitate cu legea confera actionarului respectiv o serie de drepturi conexe actiunilor, inclusiv: 

• Dreptul de a alege Si de a fl ales in organele de conducere; 

• Dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual inregistrat, corespunzator cotei detinute din capitalul 
social al Companiei; 

• Dreptul de a fl informat cu privire la rezultatele activitatii Si administrarea Companiei, in conformitate cu 
prevederile legafe in vigoare 

• Dreptul de a participa $i de a vota in Adunarea Generala a Aqionarilor Societatii; 

• Dreptul de preferinta, drept aferent operapunii de majorare a capitalului social ~ care confera actionarului 
posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise, protejandu-1 fata de riscul diluarii cotei din capitalul 
social detinut anterior majorarii; 

• Alte drepturi prevazute in actul constitutiv al Companiei. 

(a) dreptul la dividende: (i) data (datele) fixi (fixe) la care ia na$lere acest drept; (ii) termenul de 
prescriere $i persoana in favoarea careia intervine prescrierea; (iii) restrictiile aplicabile dividendelor $i 
procedurile aplicabile d~nitorilor de titluri nerezidenii; (iv) rata sau modul de catcul al dividendelor, 
frecventa $i natura cumulativi sau necumulativi a plltilor; 

Potrivit Legii Societatilor, AGOA are, printre altele, obligatia sa discute si sa aprobe situatiile financiare anuale, respectiv 
~ fixeze dividendul. AGOA trebuie sa fie convocata eel pu~n o data pe an, in termen de eel mult 4 q luni de la 

, ·Orie, · 
incheierea exercitiului financiar, cu scopul de a examina situa~ile financiare pentru anut anteri c$i~ntruJ:'. ilirea 
programului de activitate si a bugetului pentru anul in curs. AGA decide asupra posibilitatii r ~rtizarii ;tofit ,i, · cu 
destinatia de dividende. , '\ ·-~ 
A ~ 
In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau re 
face o repartitie sau distribuire de profit. 

mai inainte de a se ,,,_ 

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Dividendele vor fi platite actionarilor 
proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al Emitentului. 

Potrivit legislapei pietei de capital, AGOA care fixeaza dividendul stabileste detaliile referitoare la desfa$Urarea 
respectivului eveniment, adica ex date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi 

lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzaqioneaza fara drepturile 

care deriva din respectiva hotarare), data de tnregistrare (data calendaristica expres specificata, respectiv zz/11/an, 
stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a benefida de dividende sau de alte drepturi ~ 

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA) ~i data plafii(data calendaristica expres specificata, respectiv zz/11/an, 
la care rezultatefe unui eveniment corporativ, aferente depnerii de instrumente financiare, sunt datorate). 

Potrivit Legii Emitenplor, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende (data de inregistrare) va fi 

realizata de AGA si va fi ulterioara cu eel pupn 10 zile lucratoare datei acestei AGA. 
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Conform legislatiei pietei de capital, data la care se vor plati dividendele (data platii) este data stabilita de AGOA, care 

fixeaza dividendul, astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu eel mult 15 zile lucratoare datei de 
inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data AGOA de stabilire a dividendelor. 

Hotararea AGOA de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Registrul Comertului spre a fi mentionata in 

registru ~ publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Potrivit Legii Emitenplor, in situapa in care AGA nu stabile~e data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 
30 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 
data de la implinirea careia Emitentul este de drept in intarziere. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia 

actionarii pot incepe executarea silita impotriva Emitentului, potrivit legii. 

in cazul in care dividendele nu sunt platite in termenul stabilit, Emitentul va plati daune-interese pentru perioada de 
intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin hotararea AGA care a aprobat situapa financiara aferenta exercitiului 

financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 

Dividendele platite contrar prevederilor legale se restituie, daca Emitentul dovede~e ca actionarii au cunoscut 
neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca. 

Dreptul la aqiunea in restituirea dividendelor platite contrar prevederilor legale se prescrie in termen de 3 ani de la data 
stabilita de AGA pentru acordarea acestora. 

De asemenea, dreptul de a cere plata dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data stabilita de AGA pentru 
acordarea acestora. 

Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii aqiunilor aparpn cesionarului, in afara de cazul in care partile convin 
altfel. 

Potrivit Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificarile $i completarile ulterioare, 
repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende provenind din operapuni de capital de catre nereziden~ se poate 
efectua fara restrictii. 

Legea romana nu prevede aqiuni cu dividend cumulativ. 

(b) drepturile de vot; 

Fiecare Aqiune emisa de Emitent confera titularului dreptul la un vot in AGA. -.i. 
I .,. 

Aqionarii indreptatiti sa participe ~ sa voteze in AGA sunt acei acponari inregistrati in registrul a~narilor EnJitentului 
la Data de Referinta, stabilita conform prevederilor legislatiei privind piata de capital. Potrivit Legii Emitentilor, data de 
referinta se stabil~e de catre Emitent $i nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale 
careia i se aplica. 

in cazul in care aqiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acpuni apartine 

uzufructuarului in adunarile generale ordinare ~ nudului proprietar in adunarile generale extrordinare. 

in situatia aqiunilor asupra carora s-au constituit garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului. 

Aqionarii inregistrati la Data de Referinta pot participa la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati ~ prin alte 
persoane decat acponarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. 

Potrivit Legii Societatilor, membrii COnsiliului de Administratie, directorii sau funqionarii Emitentului nu ii pot reprezenta 

pe aqionari, sub sanqiunea nulita~i hotararii, daca rara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Potrivit Legii 
Emitentilor, aceasta interdiqie de reprezentare nu se aplica in cazul imputernicirilor speciale acordate pentru 

reprezentare intr-o singura adunare generala ce contin instructiuni specifice de vot din partea aqionarului, cu precizarea 
clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. 
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Potrivit Legii Emitentilor, modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, 
data-limita $i locul unde se depun / primesc imputernicirile vor fi mentionate in convocatorul AGA. Procurile vor fi puse 

la dispozitia actionarilor pe website-ul Emitentului sau la sediul acestuia $i in alte locuri ce pot fi stabilite de Emitent $i 
precizate in convocator. 

Potrivit Legii Emitentilor, imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Emitent, cu 48 de ore inainte de 
adunarea generala sau in termenul prevazut in actul constitutiv, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu 

originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de sodetate, facandu-se mentiune 
despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale. 

De asemenea, aqionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe 

care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau 
administratia lor ar fi in discutie. Ace~ia pot vota insa situatia financiara anuala daca, detinand eel putin jumatate din 
participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau actul constitutiv fara votur for. 

Aqionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar 

aceluia al Emitentului, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator 

de daunele produse societatii daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 

Aqionarii nu pot ceda propriul drept de vot, orice conventie privind exercitarea dreptului de vot in conformitate cu 
instruqiunile date sau propunerile formulate de Emitent sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula. 

( c) drepturile preferentiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceealjii categorie; 

Conform Legii Societatilor, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea 
valorii nominale a aqiunilor existente, in schimbul unor aporturi in numerar ~/sau in natura ale actionarilor. De 
asemenea, a(tiunile noi pot fi emise prin incorporarea rezervelor disponibile, cu exceptia rezervelor legale, precum $i a 

beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe ~ exigibile asupra Emitentului cu actiuni 
ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat Si nu se pot emite noi aqiuni pana cand aqiunile subscrise intr-o 
emisiune anterioara nu sunt complet platite. 

Aqiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand aqionarilor existenti, 
propo(tional cu numarul de aqiuni detinute. Conform Legii societatilor, perioada pentru exercitarea drepturilor de 
preferinta nu poate fl mai mica de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei . aa~a -a. 

J"" ~ 
' ,d> 1· 

Potrivit Legii Emitentilor, majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza prin emit ea de ac:tiuni not' 
sunt oferite spre subscriere: 

J ✓ . , ~\ 
(J y.. :'>< 

• 
, / 

detinatorilor de drepturi de preferinta, apartinand aqionarilor existenti la data de inregis ~~ care nu $i le-au 
instrainat in perioada de tranzaqionare a acestora, $i care le-au dobandit in perioada de tranza_qionare a 
acestora, daca este cazul; 

• publicului, in conditiile in care aqiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei de exercitare 

a dreptului de preferinta, daca Emitentul nu decide in AGEA anularea acestora. 

Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de aqiuni inregistrate in registrul emitentului la data de 
inregistrare. Hotararea AGEA de majorare a capitalului social precizeaza inclusiv numarul drepturilor de preferinta 

necesare pentru subscrierea unei aqiuni nou-emise, pretul de subscriere sau modalitatea de determinare a pretului de 

subscriere de aqiuni noi pe baza drepturilor de preferinta $i perioada in care va avea loc subscrierea, pretul/modalitatea 
de determinare a pretului la care se ofera public aqiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, daca 
este cazul. 

Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prevederilor Legii Societatilor privind exercitarea 
dreptului de preferinta este anulabila. 
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Dreptul de preferinta al aqionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea AGEA. Consiliul de Administratie va 
pune la dispozitia AGEA un raport scris prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta in 
care se va mentiona si modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. 

Potrivit Legii Societatilor, AGEA poate decide ridicarea sau limitarea dreptului de preferinta pe care legea TI confera 
aqionarilor in cazul majorarii capitalului social, hotararea urmand a ti luata in prezenta aqionarilor reprezentand 3/4 din 
capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti. in lipsa reglementarii unor conditii mai restrictive 
potrivit legii Emitentilor cu privire la ridicarea dreptului de preferinta in cazul majorarii capitalului social prin aport in 
natura, prevederile Legii Societatilor sunt aplicabile. 

Legea Emitentilor prevede ca, in cazul majorarilor de capital social prin a port in numerar, ridicarea dreptului de preferinta 
al aqionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie hotarata in AGEA la care participa actonarii reprezentand eel putin 85% 
din capitalul social subscris, si cu votul aqionarilor care detin eel putin 3/4 din drepturile de vat. 

Cat priveste majorarile de capital social prin aport in natura, Legea Emiten~lor prevede ca acestea trebuie sa fie aprobate 
de AGEA la care participa actionari reprezentand eel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul aqionarilor care 
sa reprezinte eel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante 
necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente, iar evaluarea aportului in natura se face de catre expe,ti 
independenti, in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990. 

Numarul de aqiuni care urmeaza a fl emise in cazul majorarilor de capital social cu aport in numerar realizate cu ridicarea 
dreptului de preferinta sau in cazul majorarilor de capital social cu aport in natura se determina de catre Consiliul de 
Administratie al Emitentului si este egal cu raportul dintre valoarea aportului, stabilita cu respectarea prevederilor 
incidente, si cea mai mare dintre urmatoarele valori: 

• pretul mediu ponderat de tranzaqionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfci~urare a AGEA; 

• valoarea pe aqiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate ~ 
auditate ale emitentului; 

• valoarea nominala a ac:tiunii. 

{d) dreptul de participare la profiturile emitentului; 

AGEA poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de aqiuni cu titlu g .. raqr .""l :lor 
existenti. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu numarul de actiuni detin _e. Acest ,drepl 
alocarea de aqiuni cu titlu gratuit se naste in ipoteza majorarilor de capital social prin incorpo rea rezervelor, cu' 
exceptia rezervelor legale, precum Si a benefidilor sau a primelor de emisiune. 

( e) drepturile de participare la excedent in cazul lichidirii; 

Acest drept poate fi valorificat de catre aqionari in cazul incetarii existentei Emitentului, avand dreptul sa primeasd 
partea ce Ii se cuvine in urma lichidarii. 

in situatia in care lichiditatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii 
Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de partidpare a fiecaruia la capitalul social 
varsat. 

in urma finalizarii lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni 
din repartizarea activului Emitentului. Situatia financiara semnata de lichidatori se depune spre mentionare la Registrul 
Comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Orice aqionar poate face opozitie la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 de zile de la data publicarii situatiei 
financiare, opozitie mentionata in Registru $i inaintata ulterior instantei judecatoresti competente. Daca niciun actionar 
nu va face opozitie in termen de 15 de zile, situatia financiara se considera a fi aprobata in intregime, iar lichidatorii sunt 
liberati sub rezerva repartizarii activului social net al Emitentului. 
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Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o 
banca sau la una din unitatile acesteia cu aratarea numelui ~i prenumelui actionarilor. 

(f) clauzele de riscumparare; 

Aqionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de legea Societatilor ~i Legea 
Emitentilor. 

Aqionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA, au dreptul sa se retraga din societate in anumite 
conditii. Astfel, Legea Societatilor prevede dreptul aqionarilor de a se retrage din Societate ~i de a solicita rascumpararea 
Actiunilor atunci cand ace~ia nu au votat in favoarea unei hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului de 
activitate; (ii) mutarea sediului social in strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a sodetatii; (iv) fuziunea sau divizarea 
societatii. 

in plus, legislatia privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate: 

• ca urmare a unei hotarari AGEA privind retragerea de la tranzaqionarea pe piata reglementata, pentru aqionarii 
inregistrati la data de inregistrare stabilita de respectiva AGEA, care nu au votat pentru retragerea actiunilor de 
la tranzaqionare ~ care nu sunt de acord cu hotararea AGEA; 

• in cazul in care, urmare a unei oferte publice de cumplkare adresata tuturor detinatorilor ~i pentru toate 
detinerile acestora, ofertantul detine mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, aqionarii minoritari au 
dreptul sa-i solicite acestuia sa le cumpere actiunile la un pret echitabil. 

(g) clauzele de conversie 

Emitentul dedara ca nu exista valori mobiliare convertibile in aqiuni ale Emitentului. 

La data Prospectului, Emitentul detinea un numar de 433.703 aqiuni proprii, dobandite in cadrul programului de 
rascumparare aprobat in cadrul AGEA din data de 21.07.2022. Emitentul nu are in drculatie valori mobiliare convertibile, 
de schimb sau care au ata~te warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere in actiuni. 

in ceea ce priv~e cele de mai sus, a se vedea Seqiunea 15 - Angajatii, subsectiunile ,,15.2 - Participatiile ~i optiunile 
pe aqiuni" ~ ,,15.3 - 0 descriere a oricarui acord care prevede participarea angajatilor la capitalul emitentului", in ceea 
ce prive~e programul SOP aprobat de AGEA Emitentului. 

4.6 in cazul unei noi emisiuni, o declaratie continind hotararile, autorizatiile $i ap 
carora au fost sau vor fi create $i/sau emise valorile mobiliare 

Nu este cazul. 

4.7 in cazul unei noi emisiuni, data preconizata pentru emiterea valorilor mobiliare 

Nu este cazul. 

4,8 O descriere a tuturor restriqiilor impuse asupra transferabilititii valorilor mobiliare 

Nu este cazul. 

/ 

4,9 0 declaratie cu pr1v1re la existenta oricarui act legislativ national privind achizitiile aplicabil 
emitentului care poate impiedica astfel de achizitii, dacii este cazul. 0 scurta descriere a drepturilor $i 
obligatiilor aqionarilor in cazul in care exista reglementari privind ofertele publice de cumparare 
obligatorii $i/sau privind retragerea obligatorie sau riscumpararea obligatorie in legatura cu valorile 
mobiliare 

Emitentul dedara ca nu detine informatii despre existenta oricarui act legislativ national privind achizitiile aplicabil 
emitentului care poate impiedica astfel de achizitii de valori mobiliare. Emitentul declara ca nu detine informatii despre 
oferte publice de cumparare obligatorii ~i/sau oferte de retragere obligatorie sau de rascumparare a valorilor mobiliare, 
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care sa i se adreseze Emitentului. Cadrul legislativ aplicabil societatilor listate pe SMT nu prevede obligativitatea ofertelor 
de preluare sau de vanzare corelativ cu praguri de detinere in Societate. Societatea nu a facut obiectul unei cereri de 
retragere obligatorie din societate, neavand niciodata aqionari care sa fi solicitat o astfel de retragere in conditiile legii, 
ca urmare a adoptarii unor hotarari AGA. 

4.10 Mentiuni privind ofertele publice de cumparare ficute de te~i asupra capitalului emitentului in cursul 
exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul 
sau conditiile de schimb $i rezultatul acestor oferte 

Nu au fost intreprinse oferte publice de cumparare de catre terti asupra capitalului Emitentului in cursul exercitiului 
financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. 

4.11 Un avertisment conform ciruia legislatia fiscall a statului membru al investitorului $i cea a tjrii de 
inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorlle mobiliare. 
lnformatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusi atrage un 
regim fiscal specific tipului de investitie respectiv 

Legislatia fiscala a statului membru din care provine investitorul, precum Si legislatia fiscala din Romania ar putea avea 
un efect asupra taxelor datorate asupra veniturilor obtinute de investitori ca urmare a tranzaqionarii aqiunilor 

Emitentului. Astfel, potentialii investitori si vanzatori ai valorilor mobiliare trebuie sa ia la cunostinta di Ii se pot naste 
obligatii de a plati taxe sau impozite in temeiul legislatiei fiscale care Ii se aplica (coroborata cu eventualele acorduri de 
evitare a dublei impuneri). Fiecare investitor trebuie sa isi consulte propriul consultant fiscal in legatura cu implicatiile 
fiscale rezultand din achizitionarea, detinerea sau vanzarea de valori mobiliare ale Emitentului. Numai consultantii fiscali 

ar putea realiza analize complete si corecte aplicabile situatiei specifice a fiecarui investitor. 

4.12 Daci este cazul, impactul potential asupra investitiei in cazul rezolutiei in temeiul Directivei 
2014/59/UE a Parlamentului European $i a Consiliului 

Nu se aplica, nu este cazul. 

4.13 Daci aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea $i datele de contact ale ofertantului 
valorilor mobiliare ,i/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzac;tionare, inclusiv identificatorul 
entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridici 

Nuse aplica. 

Seqiunea 5: TERMENII $I CONDIJIILE OFERTEI PU BLICE DE VA RI MOBILIA E 

Nu este cazul. Aceasta seqiune din anexa 11 la Regulamentul Detegat (UE) 2019/980 nu se apli 
de admitere la tranzactionare pe piata reglementata. 

rezeritului Prospect 

Seqiunea 6: ADMITEREA LA TRANZACJIONARE $1 MODALIT.ATILE DE 
TRANZACTIONARE 

6,1 Se indici daci valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitiri de admitere la 
tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o piati reglementati, pe o piat,i a unei tari te~, pe o piati 
de cr8$tere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranza(tionare, indicandu-se pietele 
in cauzi. Aceste informatii trebuie precizate firi a se lasa impresia ca admiterea la tranzac;tionare va fi in 
mod necesar aprobati. Se indici, daci sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la 
tranzactionare valorile mobiliare 
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Valorile mobiliare fac obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa 
de Valori Bucuresti. A fost obtinut acordul de principiu al BVB cu privire la admiterea la tranzactionare a Actiunilor pe 
piata reglementata. 

6.2 Toate pietele reglementate, pietele tarilor terte, pietele de cr~tere pentru IMM-uri sau sistemele 
multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cun~ntele emitentului, sunt deja admise la 
tranzactionare valori mobiliare din aceea$i clasa ca $i cele care urmeaza a fi oferite sau admise la 
tranzaqionare 

La data redactarii prezentului Prospect, actiunile Emitentului sunt tranzactionabile pe sistemul multilateral de 
tranzactionare (SMT} operat de Bursa de Valori Bucuresti. 

6.3 Daci, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admiterii la tranzaqionare pe o piata 
reglementati, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceea$i clasi sau daca sunt create 
valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indicii natura 
acestor operatiuni, precum $i numarul, caracteristicile $i pretul valorilor mobiliare care fac obiectul 
operatiunilor in cauzi 

Nu este cazul. 

6.4 in cazul admiterii la tranzaqionare pe o piata reglementati, informafii detaliate privind entitiitile care 
$i-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare $i de a garanta 
lichiditatea acestora prin cotafii de vinzare $i cumpirare, precum $i o descriere a principalilor termeni ai 
angajamentului asumat 

Nu exista entitati care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe piata secundara si de a garanta 
lichiditatea Actiunilor prin cotatii de vanzare si cumparare ulterior admiterii la tranzaqionare a Actiunflor. 

6.5 Detalii privind orice stabilizare, in conformitate cu punctele 6.5.1-6.6, in cazul unei admiteri la 
tranzactionare pe o piata reglementati, pe o piatj a unei t;iri terte, pe o piat;i de c~ere pentru IMM-uri 
sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in cazul in care un emitent sau un aqionar care 
dore$te si vindi a acordat o optiune de supraalocare sau s-a propus, in alt fel, desfi$urarea unor activititi 
de stabilizare a p,etului in legiturii cu o oferti 

Nu este cazul. 

6.6 Supraalocare $i prelungire: in cazul admiterii la tranzacfionare pe o piat;l reglementati, pe o piata de 
cre$tere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzacfionare: (a) enbiafa, istent;i 
$i volumul oricirui dispozitiv de supraalocare $i/sau de prelungire; (b) durata de vi ~; dispoziti · ui de 
supraalocare $i/sau de prelungire; (c) eventualele conditii de utilizare a dispozitivu if de supraalt>car sau 
exercitare a dispozitivului de prelungire \ , 

Nu este cazuL Nuse aplica. "'~!/,. 

Seqiunea 7: DETJNATORII DE VALORI MOBIUARE CARE DORESC SA VANDA 

7.1 Numele $i adresa de la locul de munci ale persoanei sau entititii care oferi spre vinzare valorile 
mobiliare, natura funqiei ocupate sau a altar relatii semnificative avute de potentialii vanzitori cu 
emitentul sau oricare dintre predecesorii acestula sau piirtile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani 

Nuse aplica. 

7.2 Numirul $i clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre definitorii care doresc sa vindi 

Nu este cazul. 
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7.3 in cazul in care un aqionar principal vinde valorile mobiliare, volumul participatiei sale atat inainte, 
cat $i imediat dupi emisiune 

Nu este cazul. 

7.4 in ceea ce prive$te contractele de restriqionare, se furnizeazi detalii cu privire la urmitoarele 
elemente: (a) pi~ile implicate; (b) continutul contractului $i exceptiile previzute; (c) indicarea durata 
perioadei de restriqionare 

Nu este cazul. Nu exista contracte de restriqionare. 

Seq:iunea 8: CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI 

8.1 Valoarea totali neti a veniturilor obtinute in urma emisiunii/ofertei $i o estimare a cheltuielilor totale 
aferente emisiunii/ofertei 

Nu este cazul, Emitentul nu va obtine niciun tel de venit financiar in urma admiterii la tranzactionare a Aqiunilor. 
Cheltuielile estimative pentru operatiunea de admitere la tranzaqionare pe piata reglementata a BVB sunt suportate de 
Emitent ~i sunt de aproximativ 35.000 lei: 

• Comisionul intermediarului; 

• Tarif perceput de ASF pentru aprobarea prospectului; 

• Tarife aferente BVB: tarif de procesare ~ tarif de admitere la tranzaqionare; 
• Alte cheltuieli legate de traducere / autentificare documente / declaratii. 

Seq:iunea 9: DILUAREA 

Nu este cazul, nu se aplica. 

Seq:iunea 10: INFORMATII SUPUMENTARE 

10.1 Daci in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legitura cu emisiunea, o 
declaratie precizand calitatea in care au aqionat ace$tia 

Nu este cazul. :,1.J<•~ r11.,,4 
. ., ' ,1, 

10.2 Se precizeazi ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verifi t~ sau examiil te 
de citre auditori $1 daci ace$tia au elaborat un raport. Se prezinti raportul in intregim iSau, cu apr~ba~a 
autorititii competente, un rezumat al acestuia ~. 

') 

Nu este cazul. 

EMITENT 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 

Prin: Victor Gansac 

ntlu: Director General 
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