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Safetech Innovations estimează o cifră de afaceri la nivel 
consolidat de 58,1 milioane de lei și un profit net de aproximativ 

14 milioane de lei în 2023 

București, 8 februarie 2023 –Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate 
cibernetică cu birouri în București, Londra și Abu Dhabi, estimează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri 
de 58,1 milioane de lei și un profit net de 13,9 milioane de lei în 2023. Rezultatele estimate la nivel 
consolidat includ performanța financiară realizată de entitatea din România și cea din Marea Britanie, în 
cadrul căreia Safetech Innovations deține o participație de 67%.     

„În 2023, principalele obiective pe care le avem în vedere sunt consolidarea afacerii noastre în România, 
atât prin creșterea numărului de clienți noi, cât și a numărului de contracte recurente, precum și 
dezvoltarea filialei din Marea Britanie, astfel încât aceasta să înceapă deja să producă rezultate. În ceea 
ce privește investițiile, în 2023, ne vom axa pe creșterea capabilităților tehnice, vom continua dezvoltarea 
produselor proprii și vom introduce noi soluții în portofoliu. Totodată, la finalul anului trecut am 
implementat o serie de noi proceduri interne la nivelul departamentului de business development și ne 
așteptăm ca începând cu anul acesta, să accelerăm vânzările de servicii și soluții de securitate 
cibernetică. De-a lungul ultimului an, am remarcat o creștere semnificativă a solicitărilor pentru servicii de 
securitate cibernetică din partea companiilor care nu sunt obligate prin lege să implementeze astfel de 
servicii, iar acesta este un semnal excelent, deoarece tot mai multe entități conștientizează importanța 
prevenției în cazul unor potențiale atacuri cibernetice. Prin urmare, ne așteptăm ca 2023 să fie un nou an 
dinamic pentru noi, cu activități diverse, care vor produce rezultate benefice pentru companie și acționarii 
SAFE,” a declarat Victor Gânsac, Președinte Consiliu de Administrație și CEO al Safetech Innovations. 

La nivel individual Safetech Innovations vizează venituri totale de 51,8 milioane de lei, o cifră de afaceri 
de 44 milioane de lei și un profit net de 12,6 milioane de lei. Rezultatele prefigurate de Safetech 
Innovations la nivel individual în 2023, comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2022, 
reprezintă o creștere de 10% a cifrei de afaceri și o majorare cu 24% a profitului net față de cel estimat 
pentru anul precedent. Conducerea companiei estimează că circa 45% din veniturile generate la nivel 
individual vor proveni din servicii de securitate cibernetică, în timp ce aproximativ 55% vor reprezenta 
venituri din implementarea de soluții de securitate cibernetică. 

În ceea ce privește entitatea din Marea Britanie, conducerea estimează pentru aceasta o cifră de afaceri 
de 14,1 milioane de lei și un profit net de 1,4 milioane de lei la nivelul anului 2023. Entitatea din SUA, 
care urmează să fie înființată în Reston, Virginia în perioada următoare, nu va înregistra venituri 
semnificative în 2023. De asemenea, Safetech Innovations nu va include în consolidare rezultatele 
înregistrate de filiala din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, deoarece compania deține o participație 
minoritară în entitatea respectivă.  

În 2023, compania are în plan introducerea de servicii și soluții noi, precum testări avansate de securitate 
cibernetică. De asemenea, pe lângă continuarea dezvoltării produselor proprii, iSAM, ToR-SIM și SafePic, 
Safetech Innovations are în vedere crearea unui nou produs al companiei, din resurse proprii, și prin 
intermediul căruia clienții vor fi sprijiniți în procesul de recuperare a datelor pierdute în urma unui 
atac cibernetic.  

Conform așteptărilor conducerii companiei cu privire la viitorul securității cibernetice, solicitările în 
domeniu își vor continua trendul ascendent, având în vedere că la nivel european a fost deja adoptată o 
nouă directivă în această direcție, NIS 2. Aceasta va înlocui actuala directivă privind securitatea rețelelor 
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și a sistemelor informatice, iar una dintre modificările majore este extinderea domeniului de aplicare al 
normelor, ceea ce pentru Safetech Innovations înseamnă deschiderea unei arii extinse de noi potențiali 
clienți.  

Safetech Innovations este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București începând cu data de 6 
februarie 2023 și se tranzacționează sub simbolul SAFE. Safetech Innovations va raporta rezultatele 
financiare preliminare aferente anului 2022 în data de 23 februarie 2023. 

*** 

Despre Safetech Innovations 

Înființată în 2011, Safetech Innovations (SAFE) este o companie dedicată securității informațiilor, cu prezență în București, 
Abu Dhabi și Londra, specializată în furnizarea de servicii de securitate cibernetică și implementarea de soluții de securitate 
cibernetică. Serviciile Safetech Innovations includ protecția datelor, identificarea vulnerabilităților și riscurilor, implementarea 
soluțiilor și măsurilor de securitate cibernetică, răspuns la incidente de securitate cibernetică prin STI CERT – Safetech 
Cybersecurity Incident Response Center și crearea unei culturi organizaționale orientate spre siguranță. Compania are un 
portofoliu extins de clienți, lucrând cu peste 10 bănci internaționale și jucători din servicii financiare, precum și cu numeroase 
companii românești și internaționale din sectoare, precum energie, FMCG, telecom, IT&C și transporturi. Safetech Innovations  
este listată pe piața Principală a Bursei de Valori București. www.safetech.ro     
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