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Multilateral de Tranzacționare a acțiunilor ordinare, liber transferabile 

emise de 

 

GOCAB SOFTWARE S.A. 

(societate pe acțiuni constituită conform legislației din România) 

 

  

 

CONSULTANT AUTORIZAT 

 
 

 

 

 

 

 

POTENTIALII INVESTITORI IN COMPANIILE LISTATE PE SMT TREBUIE SA FIE IN CUNOSTINTA DE 

CAUZA CU PRIVIRE LA FAPTUL CA SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE ESTE O 

PIATA PENTRU CARE EXISTA TENDINTA SA SE ATASEZE UN RISC INVESTITIONAL MAI RIDICAT 

DECAT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA. 

ACEST DOCUMENT DE PREZENTARE NU A FOST ȘI NU VA FACE OBIECTUL UNEI APROBĂRI DIN 

PARTEA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („ASF”) 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

 

 

După realizarea tuturor verificărilor, Emitentul confirmă că acest Document de Prezentare cuprinde toate 

informațiile semnificative privind Emitentul și (inclusiv toate informațiile care, conform particularităților 

specifice Emitentului și actiunilor emise de acesta, sunt necesare pentru a permite investitorilor să realizeze 

o evaluare documentată a activelor și pasivelor, a situației financiare, a profiturilor și pierderilor și a 

perspectivelor Emitentului), că informațiile cuprinse sau incluse în prezentul Document de Prezentare sunt 

adevărate și corecte sub toate aspectele semnificative și nu induc în eroare, că opiniile și intențiile 

exprimate în acest Document de Prezentare sunt declarate în mod onest și că nu există alte fapte a căror 

omisiune ar face ca prezentul Document de prezentare sau oricare dintre aceste informații sau exprimarea 

unor astfel de opinii sau intenții să inducă în eroare. 

 

Documentul nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2019 sau al legii 

privind emitenții și operațiunile de piață, iar informația cuprinsă în cadrul prezentului Document poate fi 

supusă completărilor și modificărilor, fără o notificare prealabilă.  

 

Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau recomandare 

de a cumpăra sau a subscrie valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia. 

 

Acțiunile descrise în acest Document de Prezentare nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii 

Valorilor Mobiliare ale Statelor Unite ale Americii („SUA”) din anul 1993, cu modificările și completările 

ulterioare. Prezentul Document de Prezentare nu va fi transmis sau distribuit către nicio persoană sau 

adresă din SUA, iar orice transmitere, distribuire sau reproducere a prezentului Document de Prezentare 

nu este autorizată. Nerespectarea acestor instrucțiuni sau a oricăror reguli sau reglementări aplicabile 

poate constitui o încălcare a Legii Valorilor Mobiliare. 

 

 

Piața țintă: Investitorii retail, investitorii profesionali și investitorii contrapărți eligibile, așa cum sunt definiți 

în legislația la nivel UE denumită generic MIFID II și în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare. 
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1. Scurtă prezentare 

 

1.1. Informații generale 

 

GoCab Software SA este o societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația 

din România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893. 

Societatea își desfășoară activitatea la sediul social din Bucureşti Sectorul 4, Strada Gramont, nr. 38, 

spațiul R2, etaj 1, însă, în perioada pandemiei Covid-19, activitatea companiei s-a desfășurat și în regim 

de telemuncă, pentru posturile care au permis acest lucru. 

 

GoCab reprezintă o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, modelul de business fiind unul de 

tip B2B vizând venituri din 3 categorii diferite: 

 - venituri din serviciul GoCab Pro; 

 - venituri din parteneriate; 

 - venituri din comenzi livrate; 

 

Capitalul social al companiei, subscris și vărsat integral, este de 8.474.735 lei, divizat în 84.747.350 acțiuni, 

cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune ("Acțiunile"). 

 

1.2. Puncte forte. Avantajele companiei. 

 

• Aplicatia este 100% funcțională și disponibilă, pentru clienți în cele 2 sisteme de operare majore 
(Android și iOS) 

• Scalabilitate. Aplicația GoCab necesită un timp foarte redus pentru inițierea unui noi localități, în 
cele mai multe cazuri timpul de adeziune nepășind două ore. 

• Eficiență. Prin serviciul dezvoltat, GoCab Pro, compania garantează onorarea comenzilor de taxi 
plasate de către clienți și totodată un număr minim de comenzi transmise către șoferii care 
participă la modul de lucru GoCab Pro. 

• Parteneriate. GoCab are perfectate parteneriate cu mai multe dispecerate care activează în 
București și în alte localități mari din România susținând dezvoltarea pe plan local a companiei 

• Sistem automatizat de comanda taxi pentru zona corporate. 

• Surse multiple de plasare a comenzilor de taxi. 

• Singura aplicatie integrată într-o casă de marcat fiscală autorizată din România. 

• Integrarea serviciilor conexe în aplicație (publicitate, discount, asigurari, revizii auto, daune auto, 
piese). 

 
1.3. Oportunitate de piață 

Obiectivul principal al companiei este de a dezvolta un nou concept de serviciu de taximetrie. 

 

Serviciul de taximetrie din România a pierdut foarte mulți clienți, în detrimentul serviciilor alternative de 

transport, din cauza lipsei onorabilității comenzilor plasate de către aceștia.  

GoCab prin intermediul casei de marcat dezvoltată de către Romlogic Technology SA, a reușit să creeze 

un sistem de comandă taxi prin care le este garantată clienților, disponibilitatea unei mașini de taxi, 

indiferent de ora la care este plasată aceasta.  
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Prin parteneriate perfectate cu colaboratori din alte domenii de activitate se creează un marketplace prin 

intermediul căruia șoferii de taxi pot câștiga sume suplimentare de bani, fiind astfel introduse noi servicii 

care vor ajuta la dezvoltarea industriei taximetriei. 

 

1.4. Misiune, viziune, valori 

 

Oferirea unui nou standard în serviciu în taximetrie din România, reprezintă misiunea companiei. 

 

Viziunea GoCab este de a schimba, prin tehnologie, sinergie și servicii noi, industria taximetriei din 

România.   

 

Respectul și determinarea definesc cel mai fidel valorile companiei: 

Respect: GoCab pune pe primul loc respectul față de toți angajații, colaboratorii și partenerii; 

Determinare: Convingerea și hotărârea companiei de a schimba industria de taxi din România. 

 

 
1.5. Portofoliu de produse și servicii 

 

GoCab Software operează o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, deținând drepturile de 

proprietate intelectuală pe teritoriul României. Această suită conține următoarele aplicații principale: 

GoCab RoDriver prin care șoferii de taxi primesc comenzile în sistem integrat 

GoCab RoClient: aplicațiile pentru dispozitive mobile prietenoase ajută clienții să comande un serviciu 

de taxi 

GoCab WebDispatch este un serviciu de dispecerat modern, prin care comenzile primite în dispecerate 

sunt transmise către șoferi prin intermediul aplicației. 

GoCab HoReCa este un modul dedicat special locațiilor importante furnizoare de comenzi de taxi. 

GoCab Kiosk este un modul dedicat comenzilor plasate din spații publice (aeroport, gari, mall-uri, etc) 

GoCab Aeroport este un modul dedicat special locațiilor importante furnizoare de comenzi de taxi. 

Corporate – Modulul este adresat companiilor care utilizează serviciul de transport privat de persoane 

în regim de taxi.  

GoCab Partners – Modulul este adresat partenerilor de servicii; 

GoCab Pro – Modulul aferent serviciului de garantare a unui numar minim de comenzi într-un interval 

de timp pentru soferii de taxi. 
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1.6. Situații financiare 

 

RON 

31 Decembrie 2019       
- auditate - 

31 Decembrie 2020  
- auditate - 

30 Iunie 2020   30 Iunie 2021 

Cifra de afaceri netă - 238,765 - 418,856 

Alte venituri 176,723 596,123 314,233 678,395 

Total venituri din exploatare 176,723 834,888 314,233 1,097,251 

Total cheltuieli din exploatare 219,747 1,864,725 591,028 3,504,789 

Profitul sau pierderea din 
exploatare 

(43,024) (1,029,837) (276,795) (2,407,538) 

Venituri financiare - 1,485 1,379 269 

Cheltuieli financiare 7,269 141,160 57,580 92,811 

Profitul sau pierderea financiară (7,269) (139,675) (56,201) (92,542) 

Profit brut (50,293) (1,169,512) (332,996) (2,500,080) 

Impozit  2,629 203 8,816 

Profit net (50,293) (1,172,141) (333,199) (2,508,896) 

Sursa: Situațiile financiare ale societății 
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1.7. Proiecții financiare  

 
Sursa : GoCab Software S.A. 

Estimări financiare ('000 RON) 2021 2022 2023

Venituri din curse             101             300             450 

Venituri din comisioane plata card                 4               12               14 

Venituri din vanzarea marfurilor          1,128          1,000          1,000 

Venituri din GoCab Pro          1,872          7,920          8,712 

Venituri din parteneriate          8,935        28,120        30,932 

Venituri din publicitate Indoor             703          2,250          2,475 

Venituri din servicii                -               250             275 

Venituri din discounturi          8,232        25,620        28,182 

Alte venituri                -                  -                  -   

Total venituri        12,039        37,352        41,108 

Costuri parteneri         (8,173)       (25,464)       (28,010)

Cheltuieli marfuri         (1,128)         (1,000)         (1,000)

Alte costuri aferente vanzarii                -                  -                  -   

Costul bunurilor vandute         (9,301)       (26,464)       (29,010)

Gross profit          2,738        10,888        12,098 

Promovare / Publicitate            (800)            (900)         (1,000)

Mentenanta si R&D            (600)            (650)            (700)

Chirii              (29)              (35)              (38)

Cheltuieli salariale            (810)            (972)         (1,166)

Cheltuieli prestatii efectuate de 

terti
           (115)            (138)            (166)

Alte cheltuieli de functionare 

office
             (18)              (24)              (36)

Comunicatii              (28)              (28)              (28)

Amortizari            (180)            (240)            (300)

Total Cheltuieli Administrative si 

suport
        (1,180)         (1,437)         (1,734)

Cheltuieli totale       (11,881)       (29,451)       (32,445)

EBITDA             338          8,141          8,963 

EBIT             158          7,901          8,663 

Rezultat financiar net                -                  -                  -   

Impozit pe profit                -           (1,264)         (1,386)

REZULTAT NET             158          6,637          7,277 
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Ipoteze: 

Începând cu luna august 2021, aplicația GoCab va permite transportatorilor să se înroleze în serviciul 
GoCab Pro, prin care vor primi în mod garantat un număr minim de comenzi de taxi într-un interval 
de timp, ales de către șofer. 

Veniturile estimate de către companie din parteneriate, au la bază contractele deja perfectate de către 
companie, estimările fiind realizate în baza indicatorilor furnizați de către parteneri. 

GoCab își va continua extinderea la nivel național, concomitent cu implementarea de noi servicii și 
facilități adresate în special transportatorilor și șoferilor de taxi. 

Compania va aloca bugete consistente în campanii de marketing și dezvoltarea aplicației GoCab. 

Proiecțiile financiare au fost realizate în prima parte a anului 2021, însă datorită contextului economic 
înfluențat de pandemia generată de COVID-19, proiectele nu au putut fi începute la data estimată 
inițial. Conducerea companiei are convingerea că proiecțiile aferente anului 2022 și 2023 nu vor fi 
afectate.  

 

1.8. Obiective investiționale 

 

Fondurile atrase în cadrul prezentului plasament privat vor fi utilizate pentru principalele două direcții 

investiționale : 

- Dezvoltarea suitei de aplicații, prin implementarea de module care să faciliteze și/sau să 

automatizeze procesele utilizate în activitatea de taximetrie. 

- Campanii de marketing adresate clienților și șoferilor utilizatori ai aplicației GoCab. 

 

2. Descrierea emitentului 

 

2.1. Informații generale 

 

GoCab Software SA este o societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația 

din România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893. 

Societatea are sediul social în Bucureşti Sectorul 4, Strada Gramont, nr. 38, spațiul R2, etaj 1.  Codul LEI 

al societății este 787200MH97PY27RI0029. 

 

Codul LEI, ISIN, FISN, simbol de decontare/tranzactionare 

 

Cod ISIN – ROK3B954ZRB9 

Cod LEI – 787200MH97PY27RI0029 

CFI – ESVUFR 

Cod FISN – GOCAB/REGSHS RON0.1 

Simbol de decontare/tranzacționare – CAB 

 

Persoana de legătură cu BVB: Ninel Macarie, e-mail office@gocab.eu.  

 

mailto:office@gocab.eu
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Capitalul social al companiei, subscris și vărsat integra integrall, este de 8.474.735 lei, divizat în 84.747.350 

acțiuni nominative, dematerializate, liber transferabile  cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune ("Acțiunile"). 

Potrivit Actului Constitutiv, obiectivul principal al societății în reprezintă Activități de realizare a soft-ului la 

comandă (software orientat client) – cod CAEN 6201. 

 

Site-ul companiei este disponibil la adresa https://gocab.eu  iar modalitățile de contact cu aceasta sunt fie 

pe adresa de e-mail office@gocab.eu , fie la nr. de telefon +40 727105343. 

 

2.2. Persoane responsabile 

 

GoCab Software SA, societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din 

România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.  J40/15360/2019, CUI 41884893, cu 

sediul social în Bucureşti Sectorul 4, Strada Gramont, nr. 38, spațiul R2, etaj 1, reprezentată legal de dl. 

Ninel Macarie, are calitatea de Emitent al Acțiunilor supuse listării.  

 

SSIF BRK Financial Group SA, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj 

sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119, 

reprezentată legal de dl. Răzvan RAȚ, Director General Adjunct, are calitatea de Consultant Autorizat al 

Emitentului în vederea listării. 

 

GoCab Software SA, societate reprezentată legal de dl. Sorin-Mihai MUȘAT, acceptă responsabilitatea 

pentru conținutul Memorandumului și declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, 

informațiile furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații 

neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. 

 

De asemenea, SSIF BRK Financial Group SA, reprezentată legal de dl. Răzvan RAȚ, Director General 

Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul Memorandumului și declară că, după luarea tuturor 

măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea 

și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. 

 

2.3. Istoric și obiective 

 

GoCab Software S.A., a fost înființată în luna noiembrie 2019, în baza angajamentelor luate de partenerii 

SSIF BRK Financial Group SA și patru dispecerate de taximetrie din București care au definit conceptul 

GoCab și strategia de dezvoltare a companiei. 

 

În luna mai 2020 aplicațiile GoCab devin funcționale la nivel de producție, prima lansare având loc la 

București în 15 mai 2020. 

 

Aplicațiile GoCab devin disponibile la nivel national în luna iulie 2020 și sunt implementate pe 

echipamentele Equinox dezvoltate de către Romlogic Technology SA, unul dintre acționarii GoCab 

SoftwareSA. Equinox este un taximetru inteligent care încorporează toate instrumentele de care un șofer 

de taxi are nevoie pentru a-și desfășura activitatea: o *stație emisie-recepție în sistem VOIP, un GPS, *un 

https://gocab.eu/
mailto:office@gocab.eu
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software dedicat comenzilor și, bineînteles, clasicul taximetru. 

 

În luna septembrie 2020, GoCab Software își începe expansiunea la nivel național, semnând parteneriate 

cu dispecerate sau societăți din transport situate în: Cluj, Dolj, Bihor, Maramureș.  

Până la finalul lunii iunie 2021 aplicația GoCab a fost descărcată de peste 80.000 de clienți și de peste 

10.000 de șoferi de taxi. 

 

Principalul obiectiv al companiei este de a integra, prin intermediul aplicației, o paletă cât mai largă de 

produse și servicii în beneficiul clienților, șoferilor de taxi și a partenerilor. 

 

Obiectivele companiei pentru anul 2021: peste 150.000 descărcări ale aplicației de client disponibilă pe 

Android și iOS, mai mult de 300 de locații și contracte de colaborare pentru serviciile de taximetrie, un 

număr de peste 10.000 de conturi de șofer care utilizează aplicația GoCab RoDriver și creșterea numărului 

de dispecerate partenere la peste 20. 

 

Sumele atrase în cadrul plasamentului privat derulat vor fi utilizate pentru: 

➢ Dezvoltarea suitei de aplicații GoCab, prin implementarea de module care să faciliteze și/sau să 

automatizeze procesele utilizate în activitatea de taximetrie. 

➢ Derularea de  campanii de marketing adresate clienților și șoferilor utilizatori ai aplicației GoCab. 

➢ Achiziția de echipamente IT de înaltă performanță necesare în procesul de dezvoltare și 

mentenanță al suitei de aplicații GoCab; 

➢ Angajarea și formarea resursei umane, astfel încat aceasta să corespundă standardelor de 

calitate impuse în cadrul societății; 

 

2.4. Informatii cu privire la acțiuni și structura acționariatului 

 

Noua structură a acționariatului în urma plasamentului privat, precum și noul capital social au fost înscrise 

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin Certificatul de Înregistrare Mențiuni 

(CIM) cu numărul 591512 din 01.10.2021. 

 

La data întocmirii prezentului document capitalul social subscris și vărsat integral al Societății este în sumă 

de 8.474.735 lei, divizat în 84.747.350 acțiuni ordinare, dematerializate, indivizibile, liber transferabile, 

fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.  

 

Capitalul social inițial al companiei a fost de 90.000 lei, el fiind, ulterior, majorat în trei rânduri, înainte de 

desfășurarea Plasamentului privat, până la valoarea de 6.746.913 lei, prin conversia creanțelor pe care 

acționarii le aveau față de Societate, izvorâte din activitatea de creditare prin care aceștia au susținut 

dezvoltarea societății, pe parcursul celor 2 ani de activitate.  

 

La data întocmirii prezentului document, conform Structurii sintetice a acționariatului, eliberată de către 

Societate, capitalul social al Emitentului are următoarea structură: 
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Acționari 
Total capital 

social deținut 
Total acțiuni detinute 

  (lei) (Număr) (%) 

SSIF BRK Financial Group SA 2,391,510 23,915,100 28.22% 

SAI Broker SA 1,406,408 14,064,080 16.60% 

Romlogic Technology SA 655,095 6,550,950 7.73% 

Ninel Macarie 524,900 5,249,000 6.19% 

Acționari persoane fizice (60) 1,897,442 18,974,420 22.39% 

Acționari persoane juridice și fonduri de invesiții 
(14) 

1,599,380 15,993,800 18.87% 

Total 8,474,735 84,747,350 100.00% 

    
 

Nu există alte dețineri directe sau indirecte mai mari de 5% din drepturile de vot ale Emitentului, în afara 

celor menționate mai sus.  

 

Acțiunile emise de Societate au valoare egală și acordă drepturi egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune 

emisă de Societate și plătită de către acționar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. 

 

Deținătorii de acțiuni ordinare au dreptul de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse 

dezbaterii în cadrul Adunării Generale. Astfel, Societatea va pune la dispoziția acționarilor documente și 

informații cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv situațiile financiare anuale, raportul anual 

al Consiliului de Administrație, precum și propuneri cu privire la distribuirea de dividende. 

 

Valoarea capitalizarii anticipate rezultata este de 36.441.360,5 lei, formata din numarul total de actiuni 

disponibile 84.747.350 la o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, plus o prima de emisiune de 0,33 lei/actiune 

(numărul total de acțiuni x prețul din ofertă). 

 

2.5. Tranzacții realizate între persoane afiliate acțiuni și structura acționariatului  

 

În perioada 01/07/2015 până în data de 31/07/2021, între persoanele afiliate GOCAB Software SA având 

CIF RO41884893 și unul dintre acționarii acesteia, respectiv  ROMLOGIC TECHNOLOGY SA având CIF 

RO34586533, s-au emis facturi reprezentând vânzări de bunuri (echipamente) și servicii în valoare totală 

de:  

- 492.500 lei, valoare totală cu TVA inclus, facturi emise de GOCAB SOFTWARE SA pentru clientul 

ROMLOGIC TECHNOLOGY SA 

- 2.172.481,96 lei, valoare totală cu TVA inclus, facturi emise de ROMLOGIC TECHNOLOGY SA 
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pentru clientul GOCAB SOFTWARE SA. Dintre aceastea, suma de 655.095 lei a devenit ulterior o creanță 

convertită în acțiuni emise de GoCab Software SA.  

 

3. Echipa GoCab 

 

3.1. Executivi, personal și colaboratori 

 

În prezent, echipa GoCab Software este formată din 8 persoane: 5 angajați și 3 colaboratori, valoarea 

fiecăruia regăsindu-se în dezvoltarea suitei de aplicații GoCab. 

 

Ninel Macarie – Director General și CTO 

  

Cu o experiență de peste 25 ani în domeniul taximetriei, Ninel Macarie, a deținut poziții executive în cadrul 
unor dispecerate titrate din București, fiind considerat unul dintre pionerii aplicațiilor mobile din Romania, 
având la activ dezvoltate 4 aplicații de mobilitate urbană în industria de taxi. În prezent ocupă funcția de 
Director General al GoCab dar și de Chief Technical Officer conducând echipa de dezvoltare și QA la 
GoCab. 

 

3.2. Organe de administrare și supraveghere 

 

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administratie format din 3 membrii 

aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, al căror mandat se încheie în luna mai 2023.  

Președintele Consiliului de Administrație este ales și poate fi schimbat de către membrii consiliului. 

 

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile legate de realizarea 

obiectului de activitate, având următoarele competențe de bază: 

• Stabilește strategia de dezvoltare a companiei; 

• Stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară 

• Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director 

general; 

• Stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanției acestora, hotărăște revocarea 

directorilor; 

• Supravegherea activității directorilor; 

• Alte atribuții prevăzute de Legea 31/1990 actualizată. 

 

La momentul întocmirii prezentului Memorandum, Consiliul de Administrație al companiei este format din 

următoarele persoane: 

 

Dl. Sorin-Mihai Mușat, Președinte Consiliu de Administrație al GoCab Software SA și Președinte Comitet 

Director al Romlogic Technology S.A, este absolvent al Universității Româno-Americane, facultatea 

Informatică Economică, având o experiență de peste 15 ani în domeniul industriei de transporturi unde a 

ocupat poziții executive în companii specializate în închirierea de autovehicule cu șofer și de taxi, 10 ani 

experiență în dezvoltarea soluțiilor integrate mobile (Android, iOS), B2B, CRM,web și 5 ani experiență în 
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domeniul fiscal al caselor de marcat electronice cu jurnal electronic. 

 

Dl. Grigore Chiș, director de dezvoltare în cadrul SSIF BRK Financial Group, este absolvent al Facultății 

Construcții de Mașini, secția Inginerie Economică, având o experiență de peste 20 de ani în domeniul pieței 

de capital și în administrarea societăților comerciale. A fost responsabil de expansiunea SSIF BRK 

Financial Group, din postura de Director de tranzacționare în perioada 1999-2005, ulterior activând în 

cadrul BT Asset Management ca Manager de portofoliu. Revine ca și executiv în cadrul SSIF BRK Financial 

Group în 2009, unde ocupă pe rând funcția de Director General și Director de Dezvoltare în cadrul 

companiei. Experiența relevantă pe piața de capital este completată de rolul de membru în Consilii de 

Administrație la mai multe societăți comerciale, precum SC Facos SA Suceva, SC Firebyte Games SA ,SC 

Remat Maramureș SA, Sibex SA, Casa Română de Compensație SA, SC Cemacon SA. 

 

Dl. Adrian Danciu, director general al SAI Broker SA, este absolvent al Facultății de Construcții de Masini, 

secția Inginerie Economică, având o experiență de peste 14 ani în domeniul pieței de capital și în 

administrarea societăților comerciale, în ultimii 10 ani fiind membru în Consiliul de Administrație și membru 

în cadrul Comitetului de Audit la mai multe societăți comerciale, precum: SC Facos SA Suceva, SC Remat 

Maramureș SA, SC Faimar SA, SC Romlogic Technology SA, SC Firebyte Games SA, SAI Broker SA. Dl. 

Adrian Danciu este membru fondator al SAI Broker SA, unde ocupă funcția de director general încă de la 

înființarea societății, respectiv anul 2012. 

Dintre cei prezentați mai sus, doar Dl. Sorin-Mihai Mușat deține 1.965.000 acțiuni ale Emitentului. 
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3.3. Organigrama societății  

 

Sursa: Organigrama societății adoptată de către Conducerea Administrativă 

 

4. Strategia și modelul de afaceri al emitentului 

 

Încă de la înființare, compania și-a stabilit ca obiective pe termen mediu și lung : 

• Să devină cea mai apreciată și utilizată aplicație din România, în rândul șoferilor de taxi 

• Creșterea calității serviciului de transport urban, în regim de taxi 

• Creșterea veniturilor sau a beneficiilor pentru șoferii de taxi, prin parteneriate și servicii adiționale 

 

În cei mai puțin de doi ani de activitate, compania a investit semnificativ în gestionarea și colectarea datelor, 

precum și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și gestionare a proiectului de dezvoltare a suitei de 

aplicații GoCab, de către conducerea executivă. 

Extinderea teritorială la nivel național reprezintă un alt deziderat al companiei.  

 

Modelul de afaceri B2B, adoptat de companie pune în prim plan șoferul de taxi și necesitățile acestuia 

pentru desfășurarea eficientă a activității, vizând trei direcții de monetizare: 

 

• Serviciul GoCab Pro prin care clienții vor primi garanția onorării comenzii efectuate, iar 
șoferilor de taxi le vor fi garantate un număr minim de comenzi pentru o perioadă predefinită 

• Servicii conexe, prin parteneriate, perfectate de companie, în interesul părților afiliate GoCab, 
care vor genera o componentă importantă din veniturile operaționale. 
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• Monetizarea comenzilor transmise în cadrul serviciului standard, va reprezenta o sursă 
alternativă de venit operațional. 

 

4.1. Serviciul GoCab Pro 

 

GoCab Pro este atât un serviciu de garantare a comenzilor de taxi efectuate de către clienți cât și un 
serviciu de garantare a unui număr minim de comenzi pentru șoferii de taxi afiliați serviciului GoCab Pro. 

Prin intermediul acestui serviciu, șoferilor înscriși li se va garanta furnizarea a minim 2,5 comenzi/oră.  

Șoferii aplicanți vor putea opta pentru sesiuni de 2,4,6,8 sau 10 ore. 

Sistemul GoCab poate gestiona în mod inteligent cererea și oferta de trasmitere a comenzilor către șoferii 
care participă la modul de lucru GoCab Pro, astfel încât toți șoferii abonați la GoCab Pro, indiferent de 
sesiunea aleasă, să primească cel puțin numărul minim de comenzi stabilit pentru sesiunea aleasă. 

Serviciul GoCab Pro va fi comisionat cu 10% din valoarea comenzilor realizate de către transportator. 

4.2. Servicii conexe, dezvoltate prin parteneriate 

 

Începând cu anul 2021 compania și-a propus extinderea modelului de business prin semnarea unor 

parteneriate pentru servicii conexe taximetriei, în interesul părților afiliate GoCab, care vor genera o 

componentă importantă din veniturile operaționale. 

 

La momentul realizării prezentului document societatea are inițiate 3 astfel de parteneriate în cele 3 zone 

de servicii conexe: 

- Publicitate Indoor 

- Discount 

- Asigurări, daune, service auto 

 

Publicitate Indoor 

 

GoCab Software a perfectat în luna iulie 2021 un acord de colaborare cu PayByFace pentru instalarea de 

tablete tactile interactive în mașinile de taxi din București. 

 

Tabletele sunt fixate pe tetierele scaunelor din față, orientate către pasagerul aflat pe unul din locurile din 

spate al mașinii de taxi. Prin intermediul tabletelor vor fi difuzate o serie de videoclipuri și bannere 

publicitare, clienții înregistrați în platforma PayByFace având și opțiunea de a realiza achiziții online.  

 

Proiectul inițial vizeaza un număr de 300 de mașini de taxi din București, existând probabilitatea foarte 

ridicată ca programul să fie extins la nivel național. 

 

PayByFace® are misiunea de a construi cel mai mare ecosistem de plăți biometrice digitale fără sudură și 

de a oferi o experiență de cumpărături mai rapidă și mai convenabilă. PayByFace® își propune să aducă 
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o soluție inovatoare de comerț electronic comercianților cu amănuntul, oferind o aplicație simplă pentru 

procesarea plăților biometrice pentru clienții lor. PayByFace SRL are birouri de operare în Amsterdam 

(Olanda), Sofia (Bulgaria) și București (România) 

 

Discount 

 

GoCab Software are în derulare parteneriate prin care transportatorii și șoferii de taxi, afiliați GoCab, 

beneficiază de discounturi la carburant și alte produse sau servicii utilizate în activitatea de taximetrie. 

 

Modelul de business și strategia de dezvoltare definesc o implicare majoră a GoCab Software în toate 

aspectele care privesc activitatea de taximetrie. 

 

Beneficiind de o coagulare a numărului mare de transportatori și șoferi de taxi, GoCab Software va negocia 

și va implementa soluția tehnică prin care afiliații GoCab să beneficieze de avantaje economice sau tehnice 

în cadrul activității de taximetrie. 

 

Integrarea beneficiilor în cadrul aplicației dezvoltate va permite GoCab Software scalarea cu ușurință a 

acestui serviciu la nivel național. 

 

Asigurări, daune, revizii și service auto 

 

Prin parteneriatul realizat cu Carfix, transportatorii și șoferii afiliați GoCab beneficiază de o simplificare a 

procesului de achiziționare a asigurării auto precum și de rapiditate în ceea ce privește constatarea unei 

daune. 

 

Transportatorii și șoferii afiliați GoCab vor putea să notifice dauna direct prin aplicație, aceștia fiind ghidați 

prin tot procesul de constatare, de la poze și documente până la solicitarea ofertei de despăgubire sau 

programarea la service-urile partenere. 

 

De asemenea transportatorii și șoferii afiliați GoCab vor beneficia de reduceri importante la revizii periodice, 

piese auto și servicii de manoperă, în cadrul service-urilor auto partenere. 

 

4.3. Monetizarea comenzilor transmise în cadrul serviciului standard 

 
Societatea intenționează să investească și să dezvolte serviciul GoCab Pro, prin care vor fi asigurate 
șosferilor de taxi comenzi în permanență, acest serviciu fiind tarifat cu 10% din valoarea curselor 
efectuate. 
 
În localitățile în care serviciul GoCab Pro nu va fi disponibil sau pentru șoferii care nu sunt înrolați în 
modul de lucru GoCab Pro, societatea intenționează să introducă o taxă per comandă onorată. 
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4.4. Produsele realizate 

 

Aplicația GoCab integrează toate serviciile puse la dispoziție partenerilor afiliați 

Prin intermediul aplicației GoCab, partenerii afiliați beneficiază de toate facilitățile oferite pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității de taximetrie. 

 

Aplicația GoCab beneficiază de buget permanent de dezvoltare 

Implementarea de noi funcționalități prin intermediul modulelor dezvoltate a reprezentat una din liniile 

principale de creștere a încrederii partenerilor afiliați în calitatea serviciilor GoCab. 

Modulele dezvoltate și integrate în cadrul aplicație GoCab: 

• Comenzi 

• Dispecerate / Transportatori 

• Corporate 

• Flote 

• Incasari și plăți 

• Bonificare 

• Parteneri 

• Notificări 

• Useri 

• Feedback 

Utilizatori app GoCab

GoCab
App

Comenzi dispecerate

Soferi Equinox

Soferi Proprii 
dispecerate

Colaboratori 
dispecerate

Parteneri GoCab

BRK Financial Group
Si entitati afiliate

Dispecerate partenere

Aplicatii proprii

Comenzi telefonice

Corporate (vouchere)

Parteneri servicii / Produse

Publicitate in taxi (PaidbyFace)

Discount

Asigurari si alte servicii (Carfix)

Marketplace

Parteneri Locatii
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4.4.1. Modulul RoClient 

 

 

Aplicație intuitivă 

Prin aplicațiile de client dezvoltate atât pentru platforma 

android cât și IoS, comenzile de taxi pot fi intermediate direct 

de pe telefoane sau alte dispozitive mobile.  

 

Plata cash, card sau voucher 

Aplicația permite utilizatorilor să achite contravaloarea 

serviciului de taxi, atât cash cât și card sau după caz voucher 

electronic. 

 

Estimarea costului serviciului 

Clientul este informat, orientativ, despre prețul cursei până la 

destinația selectata, acesta achitând însă, valoarea înscrisă pe 

casa de marcat a taximetrului.  

 

Vizualizare si comunicare in timp real 

Clientul poate observa pe hartă locația în care se află șoferul 

și timpul estimat până ajunge la locația selectată. 
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4.4.2. Modulul RoDriver 
 

 

 

 

Aplicatie stabilă integrată 

Aplicația de șofer dezvoltată, pentru platformă android, 

funcționează la parametri calitativi superiori, fiind recepționate 

comenzile de taxi din toate sursele definite. 

 

Monitorizare activitate 

Aplicația permite șoferilor de taxi acces la o multitudine de 

rapoarte customizabile, privind activitatea desfășurată. 

 

Estimarea costului serviciului 

Clientul este informat, orientativ, despre prețul cursei până la 

destinația selectata, acesta achitând însă, valoarea înscrisă pe 

casa de marcat a taximetrului.  

 

Vizualizare și comunicare în timp real 

Șoferul de taxi poate comunica, în timp real, cu utilizatorul care 

a plasat comanda.  
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4.5. Prezența GoCab la nivel național 
 

 
 

 
 

 

Aplicația este foarte apreciată atât de către clienții de taxi cât și de către șoferi 

Începând cu 15 mai 2020 în București și 15 iulie în alte județe ale țării, numărul de șoferi de taxi care și-au 

descărcat aplicația a trecut de 10.000. 

 

Prezență în peste 20 de județe 

Deși, în contextul pandemiei, mobilitatea urbană a fost foarte restrânsă încă de la lansarea aplicației, 

aceasta a fost foarte apreciată atât de către clienții de taxi cât și de către șoferi. 

 

 

5. Industria de taximetrie 

 

5.1. Piața de taximetrie la nivel global  

 

Conform unui studiu realizat de Allied Market Research, industria de taxi la nivel global era estimată, la 

nivelul anului 2019, la 69,18 miliarde USD, rata de creștere anuală prognozată până în anul 2027 fiind de 

12,3%/an.  

Ca și tendințe se observă o orientare a rezervării serviciului de taxi prin canale online (aplicații) în 
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detrimentul modalităților de rezervare clasice.  

Principalul factor care ar putea afecta dezvoltarea serviciilor de taxi este dat de accentul tot mai mare pus 

de către autoritățile publice în ceea ce privește îmbunătățirea transportului public, însă expansiunea marilor 

centre urbane face ca perspectivele de creștere a nivelului serviciilor de taximetrie sa rămână pozitive. 

 

Tarifele serviciilor de taxi diferă semnificativ atât de la țară la țară, cât și între localitățile aceleași țări. 

România se situează în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește prețul serviciului de taximetrie, 

tariful mediu per km fiind cu apx. 60% mai mic comparativ cu media Europeană. 

Cele mai ridicate tarife medii se regăsesc în Elveția, Germania și Belgia. 

 

 

Țara 
Tarif 
mediu 

Tarif 
minim 

Tarif 
maxim 

România € 0.51 € 0.41 € 0.61 

Franța € 1.60 € 0.83 € 2.08 

Germania € 2.00 € 1.60 € 3.20 

Austria € 1.65 € 1.27 € 1.95 

Belgia € 2.00 € 1.40 € 2.50 

Bulgaria € 0.47 € 0.41 € 0.51 

Croația € 1.07 € 0.67 € 1.33 

Republica Cehă € 1.05 € 0.86 € 1.17 

Cipru € 1.00 € 0.93 € 1.75 

Danemarca € 1.50 € 1.08 € 2.17 

Grecia € 1.29 € 0.75 € 2.00 

Ungaria € 0.84 € 0.78 € 1.23 

Italia € 1.20 € 0.80 € 2.00 

Polonia € 0.52 € 0.42 € 0.76 

Portugalia € 0.70 € 0.47 € 1.00 

Serbia € 0.51 € 0.43 € 0.60 

Slovenia € 1.00 € 1.00 € 1.00 

Slovacia € 0.90 € 0.75 € 1.00 

Spania € 1.00 € 0.67 € 1.85 

Suedia € 1.66 € 1.32 € 2.35 

Elveția € 3.50 € 2.49 € 4.60 

United Kingdom € 1.45 € 0.88 € 1.99 

Media € 1.25 € 0.92 € 1.71 

Sursa: Numbeo; Prelucrări SSIF BRK Financial Group 
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Dinamica pieței de taximetrie în contextul pandemiei COVID-19 

 

Normele și reglementările privind distanțarea socială implementate de autoritățile guvernamentale au 

afectat într-un mod critic întreaga activitate de transport urban inclusiv activitatea de taximetrie. 

Odata cu inițierea ridicării restricțiilor la nivel global, activitatea de transport urban a început să își revină 

treptat, însă majoritatea companiilor de servicii de taximetrie au preferat sa adopte în continuare măsuri 

necesare stopării răspândirii virusului COVID-19. 

 

5.2. Piața taximetriei din România  

 

Piața taximetriei desfășurată prin intermediul aplicațiilor de e-hailing este estimată la peste 700 de milioane 

de lei. 

Conform unui studiu realizat de PwC Romania, la nivel național, piața platformelor digitale de mobilitate 

urbană este de aproximativ 1,6 miliarde lei. 

Serviciile de taximetrie reprezintă 84% din piața totală de servicii de transport urban privat.  

În medie, un român efectuează anual 17 călătorii cu taxiul. 

 

Numărul de licențe de taxi eliberate la nivel național este de aproximativ 76.000 

Peste 26.000 de licențe de taxi eliberate se regăasesc în cele mai importante 10 orașe din România, cele 

mai reprezentative fiind: 

• București – 10.069 licențe 

• Cluj-Napoca – 2.536 licențe 

• Timișoara – 2.354 licențe 

• Constanța – 1.890 licențe 

 

Adopția aplicațiilor de mobilitate urbană, în rândul șoferilor, este redusă. 

Modul de organizare a serviciilor de taximetrie a determinat o segmentare foarte puternică la nivelul pieței, 

dispeceratele optând pentru dezvoltarea de soluții proprii, în detrimentul susținerii unei aplicații la nivel 

național. 

Procesul de tehnologizare este unul destul de lent la nivelul industriei, conform studiului realizat de PwC 

România, doar aproximativ 22.000 de șoferi de taxi, din cei peste 76.000 foloseau aplicații mobile pentru 

preluarea de comenzi. 

 

Principalii jucători din piața aplicațiilor de comenzi de taxi România 

 

Piața aplicațiilor de ride-hailing poate fi împărțită în două categorii : 

- Piața aplicațiilor locale, dezvoltate în special de către dispecerate, pentru a trimite comenzi către 

mașinile de taxi arondate dispeceratului ; 

- Piața aplicațiilor disponibile la nivel național. Aceste aplicații acoperă o parte din cele mai 

importante localități, extinderea la nivelul fiecărei localități fiind un deziderat greu de atins. 

 

Cele mai importante aplicații de comenzi de taxi, active la nivel național, sunt Free Now (Clever) și Star 

Taxi. 
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Concurența pe piața aplicațiilor de comenzi de taxi din România 

 

Principalii concurenți sunt Free Now (Clever) și Star Taxi, însă modelul de business adoptat de către GoCab 

este diferit, punându-se accent pe parteneriate cu dispecerate și implementarea de servicii conexe în 

vederea creșterii veniturilor șoferilor și transportatorilor afiliați GoCab. 

 

5.3. Indicatori cheie de performanță în domeniul serviciilor software pentru taximetrie  

 

Aplicația dezvoltată de către companie permite monitorizarea detaliată a activității desfășurate, campaniile 

de marketing întreprinse fiind în direcția îmbunătățirii aspectelor celor mai puțin performante. 

 

În acest sens principalii indicatori operaționali monitorizați la nivelul conducerii companiei sunt : 

- Dinamica numărului de șoferi înrolați în fiecare categorie de serviciu precum și timpul în care 

aceștia au fost activi în aplicație; 

- Dinamica numărului de clienți și a numărului de comenzi realizate de către aceștia; 

- Gradul de onorabilitate a comenzilor; 

- Gradul de satisfacție a clienților și a șoferilor referitor la aplicație și la serviciul prestat; 

- Dinamica comenzilor din fiecare sursă de comenzi definită; 

 

6. Structura cifrei de afaceri 

 
Obiectivul principal al societății este Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client). 

GoCab reprezintă o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, modelul de business fiind unul de 

tip B2B vizând venituri din 3 categorii diferite: 

 - venituri din serviciul GoCab Pro 

 - venituri din parteneriate 

 - venituri din comenzi livrate 

 

În graficul de mai jos este prezentată structura cifrei de afaceri pentru anul 2020 și primul semestrul al 

anului 2021. Cifra de afaceri înregistrată de societate a avut o evoluție pozitivă în primul semestru al 

anului 2021, ajungând la valoarea de 418.856 lei, în creștere cu 75% comparativ cu valoarea de 238.765 

lei raporată la 31 decembrie 2020. În totalul cifrei de afaceri cea mai mare pondere este reprezentată de 

veniturile din vânzarea mărfurilor (din vânzare de software către companiile de taximetrie).  
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Sursa: Situațiile financiare ale societății  
 

7. Rezultatele financiare individuale GoCab Software S.A. 

7.1. Poziția financiară – Bilanțul 

RON 

31 Decembrie 2019       
- auditate - 

31 Decembrie 2020      
- auditate - 

30 Iunie 2021 

Imobilizări necorporale 182,161 730,429 432,033 

Imobilizări corporale 2,565 103,194 91,921 

Imobilizări financiare - - 11,600 

Total active imobilizate 184,726 833,623 535,554 

Stocuri 869,004 912,917 1,408,525 

Creanțe - 486,839 711,680 

Casa și conturi la bănci 27,319 79,743 529,270 

Total active circulante 896,323 1,479,499 2,649,475 

Total active 1,081,620 2,318,181 3,185,746 

Datorii pe termen scurt 1,041,913 2,624,910 165,093 

Datorii pe termen lung - - 2,505 

Provizioane - 3,205 2,564 

Capital subscris vărsat 90,000 912,500 6,746,913 

Profitul sau pierderea reportată - (50,293) (1,222,433) 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar (50,293) (1,172,141) (2,508,896) 

Total capitaluri proprii 39,707 (309,934) 3,015,584 

Sursa: Situațiile financiare ale societății    

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000  400,000  450,000

Cifra de afaceri netă - Total

Venituri din servicii prestate

Venituri din vanzare de marfuri

Venituri din activitati diverse

Structura cifrei de afaceri (lei) 

30 Iunie 2021 31 Decembrie 2020
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GoCab Software și-a constituit capitalul social la începutul lunii noiembrie 2019, in valoare de 90.000 lei, 

iar în primii doi ani de funcționare, 2019-2020, societatea a înregistrat cheltuieli de dezvoltare cu modulele 

aplicației GoCab, destinată activității de ride-hailing în domeniul taximetriei, acestea fiind capitalizate în 

bilanț la valoarea cheltuielilor de dezvoltare. 

 
În 2020 au fost realizate cheltuieli de dezvoltare a platformei web, care au fost capitalizate în vederea 
amortizării în valoare de 585.491 lei, valoarea creanțelor a fost de 486.839 lei și s-au înregistrat cheltuieli 
cu dobânzi în valoare de 137.905 lei. În primul semestru al anului 2021, valoarea creanțelor a crescut la 
711.680 lei.  

Stocurile în valoare de 912.917 lei de la finalul anului 2020 sunt constituite de taximetrele Equinox 
achiziționate de la partenerul Romlogic Technology SA, fiind în creștere cu 5% comparative cu valoarea 
de 869,004 lei înregistrată la 31 decembrie 2019. În primul semestru al anului 2021 valoarea acestora a 
ajuns la 1.408.525 lei. 

În anul 2019 societatea a înregistrat active totale în valoare de 1.081.620 lei , la 31 decembrie 2020 
valoarea acestora a crescut cu 114% la  2.318.181 lei, iar la 30 iunie 2021 valoarea totala a acivelor a fost 
de  3.185.746 lei. 

Utilizările menționate mai sus au fost finanțate în anul 2020 de intrările din aport de capital din partea 

acționarilor în valoare de 822.500 lei și încasare împrumut de la acționari în valoare de 1.400.000 lei. 

Datoriile societății sunt exclusiv pe termen scurt  pana în anul 2020 și se cifrau la cca 2,62 milioane lei, din 

care 2,51 milioane reprezentau datorii către acționari, reprezentand împrumuturi acordate de către acționari 

de-a lungul timpului și au fost convertite în elemente de capital propriu în urma deciziei AGEA din luna mai 

2021 prin care s-a decis majorarea capitalului social al companiei prin conversia datoriilor financiare în 

acțiuni.  La 30 iunie 2021, valoarea datoriilor pe termen scurt a scăzut la 165.093 lei, fiind înregistrate și 

datorii pe termen lung în valoare de  2.505 lei. 

 

Gradul de îndatorare al societății, calculat ca raport dintre datoriile totale și activele totale, este de 96% în 

2019, 113% în 2020 și 5% la 30 iunie 2021.  

 

În data de 19 mai 2021, Adunarea Generală Extraordinară a hotărât majorarea capitalului social al 

companiei de la valoarea de 912.500 lei la valoarea de 6.746.913 lei lei, majorarea realizată fiind în valoare 

de 5.834.413 lei, din care:  

- aport în numerar la capitalul social cu valoarea de 1.048.000 lei, destinată în principal finanțării cheltuielilor 
de funcționare ale societății  

- și 4.786.413 lei conversie datorii ale societății în capital social  
 

În data de 24 iunie 2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât majorarea capitalului 

social al SC GoCab Software SA cu valoarea de maxim 2.250.000 lei, de la valoarea de 6.746.913 lei, la 

valoarea de 8.996.913 lei, prin emiterea unui număr maxim 22.500.000 acțiuni noi, fiecare cu o valoare 

nominală de 0,1 lei.  

 



 GOCAB SOFTWARE S.A. 

CUI: 41884893 

J40/15360/2019 

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et.  6 

officegocab@gmail.com 

 

26/36 

 

 

 

 

 

Plasamentul privat, aferent majorării de capital social, s-a desfășurat în perioada 17.08.2021-31.08.2021. 

În perioada de subscriere s-au colectat și acceptat formularele de subscriere a unui număr de 65 persoane 

fizice și juridice (din care 8 persoane juridice si 57 persoane fizice), pentru un număr de 17.278.220 acțiuni, 

cu o valoare nominală de 0,1 lei și un preț de subscriere de 0,43 lei.  

În data de 18.10.2021 Consiliul de Administrație al SC GoCab Software SA, având la bază Hotărârea AGEA 

din data de 24.06.2021 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu valoarea maxima 

de 2.250.000 lei si avand in vedere rezultatele plasamentului privat derulat în perioada 17.08.2021-

31.08.2021, capitalului social al companiei a fost majorat pana la valoarea actuală de 8.474.735 lei, 

structurat în 84.747.350 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. 

 
 

7.2. Performanța financiară – Contul de Profit și Pierdere 

 

RON 

31 Decembrie 2019       
- auditate - 

31 Decembrie 2020  
- auditate - 

30 Iunie 2020   30 Iunie 2021 

Cifra de afaceri netă - 238,765 - 418,856 

Alte venituri 176,723 596,123 314,233 678,395 

Total venituri din exploatare 176,723 834,888 314,233 1,097,251 

Total cheltuieli din exploatare 219,747 1,864,725 591,028 3,504,789 

Profitul sau pierderea din 
exploatare 

(43,024) (1,029,837) (276,795) (2,407,538) 

Venituri financiare - 1,485 1,379 269 

Cheltuieli financiare 7,269 141,160 57,580 92,811 

Profitul sau pierderea financiară (7,269) (139,675) (56,201) (92,542) 

Profit brut (50,293) (1,169,512) (332,996) (2,500,080) 

Impozit  2,629 203 8,816 

Profit net (50,293) (1,172,141) (333,199) (2,508,896) 

Sursa: Situațiile financiare ale societății   

 

La lansarea aplicației GoCab în luna mai a anului 2020, compania a resimțit efectul diminuării activității din 
industria de taximetrie, când s-au înregistrat reduceri semnificative ale comenzilor plasate către șoferii de 
taxi, ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19, fapt ce a afectat indirect și activitatea companiei GoCab 
Software S.A. Situația a fost abordată prin identificarea unor măsuri de diversificare a surselor de comenzi 
plasate în aplicație. 

 
Compania a obținut în cursul exercițiului 2020 un rezultat din exploatare negativ de 1.029.837 lei în 
contextul în care marja din vânzări (vânzări realizate în perioada sep – dec 2020) a fost negativă, au fost 
alocați 433.222 lei pentru campanii de marketing în vederea atragerii de șoferi parteneri și utilizatori în 
cadrul aplicației GoCab și au fost înregistrate alte cheltuieli operaționale incluzând cheltuielile cu salariile.  
 
Rezultatul net raportat de către societate a fost negativ. 
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8. Perspective și previziuni financiare. O declarație referitoare la politica privind prognozele 

 

Legat de existența unei politici formale privind prognozele, Emitentul declară că nu a elaborat la acest 

moment un asemenea document, care să facă referire la frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 

prognozelor, dacă acestea vor fi publicate sau vor fi parte a rapoartelor anuale sau semestriale. Totuși, 

acesta are în vedere în perioada următoare elaborarea unei astfel de politici și implementarea ei, iar decizia 

va fi făcută cunoscută investitorilor la momentul la care aceasta va fi luată. 

 

8.1. Modalitățile de finanțare preconizate 
 

Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale companiei s-a realizat, parțial prin veniturile rezultate din 

utilizarea aplicației GoCab cât și prin aport la capital sau împrumuturi din partea acționarilor, acestea din 

urmă fiind convertite, ulterior, în acțiuni. 

 

În viitor, monetizarea: 

- Serviciului GoCab Pro prin care clienții vor primi garanția onorării comenzii efectuate, iar șoferilor de taxi 

le vor fi garantate un număr minim de comenzi pentru o perioadă predefinită, 

- a serviciilor conexe dezvoltate prin parteneriatele comerciale care oferă servicii adiționale transportului de 

taxi, și 

- a comenzilor transmise în cadrul serviciului standard, 

va presupune obținerea de venituri menite să acopere costurile de funcționare ale societății și necesarul 

investițional pe cele două direcții principale: 

- dezvoltarea suitei de aplicații, prin implementarea de module care să faciliteze și/sau să 

automatizeze procesele utilizate în activitatea de taximetrie 

- campanii de marketing adresate clienților și șoferilor utilizatori ai aplicației GoCab. 

 

9. Declarație referitoare la politica privind dividendele. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața 

de capital 

 

În stabilirea politicii de dividend Emitentul va ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, care, 

momentan, aflat pe o fază de creștere accelerată, va prioritiza reinvestirea profitului în noi proiecte. 

Conform previziunilor financiare pentru perioada 2021-2023 prezentate la capitolul anterior, Societatea nu 

are în vedere distribuirea de dividende, însă, acest atribut rămâne la latitudinea Adunării Generale Ordinare 

a Acționarilor, care, în hotărările sale, poate ține cont și de așteptările investitorilor. 

 

Societatea nu a aprobat la acest moment vreo altă majorare de capital social ulterioară plasamentului privat 

sau vreo altă modalitate de finanțare din piața de capital, însă nu exclude, în viitorul apropiat, luarea unei 

astfel de decizii, menită să susțină planul de dezvoltare accelerat al afacerii. 

 

În ceea ce privește Art. 6.7 din Actul Constituiv, Consiliul de Administrație al GoCab Software SA convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10.01.2022 , prin Convocatorul din data de 

06.12.2021 transmis spre publicare în Monitorul Oficial în aceeași dată, se are în vedere modificarea Actului 

Constitutiv în sensul eliminării prevederilor Art. 6.7.  
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Art. 6.7 Prin derogare de la prevederile art. 216 din legea 31/1990, anual societatea va emite acțiuni 

nominative, la valoare nominală, în limita a 10% din capitalul social aflat în circulație la data emiterii, prin 

capitalizarea a maxim 10% din profitul net al companiei înregistrat în ultimul exercițiu financiar, auditat și 

apobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Societatea va tezauriza acșiunile emise și le 

va utiliza pentru fidelizarea și recompensarea structurilor de conducere și a angajaților societății, prin 

programul de Stock Option Plan. Societatea va emite acțiuni doar în cazul în care toate pierderile reportante 

în anii precedenți au fost acoperite în integralitate. Prezentul articol poate fi modificat în cadrul Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor, doar cu votul acționarilor reprezentând minim 85% din numărul total 

al drepturilor de vot, la data de referință. 

 

10. Auditorul financiar al societății 

 

Auditorul societății este MBO Auditing & Accounting SRL, acesta fiind desemnat încă de la înființarea 

Societății, respectiv noiembrie 2019. 

 

11. Litigii în care este implicată Societatea 

  

Din informațiile pe care le deține la data întocmirii prezentului Document, Emitentul declară că nu are 

cunoștință de existența vreunei proceduri guvernamentale, judiciare sau de arbitraj, inclusiv orice astfel de 

proceduri în derulare sau potențiale, din ultimele 12 luni, și nici nu are cunoștința de vreo eventuală astfel 

de procedură, care să aibă efecte semnificative asupra situației financiare sau asupra profitabilității. 

 

12. Factori de risc 

 

O investiție în acțiuni implică un grad mare de risc. Înainte de a lua decizia de a cumpăra Acțiunile, trebuie 

să analizați cu atenție următoarele informații referitoare la riscuri, precum și informațiile cuprinse în alte 

secțiuni ale Documentului de Prezentare. Oricare dintre factorii de risc prezentați mai jos, separat sau 

împreună, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezu ltatelor 

activității Emitentului și asupra prețului de tranzacționare al Acțiunilor. 

 

Emitentul a realizat o descriere a riscurilor și a incertitudinilor pe care le consideră ca fiind importante, însă 

este posibil ca aceste riscuri și incertitudini să nu fie singurele cu care Emitentul se confruntă. Riscuri și 

incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Emitentul nu are cunoștință în prezent sau pe care 

acesta le consideră nesemnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus. 

 

Potențialii investitori ar trebui să aibă cunoștință de faptul că valoarea Acțiunilor și orice venit rezultat din 

acestea este posibil să nu se materializeze sau să scadă și că investitorii pot pierde întreaga investiție 

inițială sau o parte din aceasta. Astfel, potențialii investitori ar trebui să acționeze cu mare atenție atunci 

când evaluează riscurile implicate și ar trebui să decidă, individual, dacă o astfel de investiție este oportună 

având în vedere factorii de risc prezentați. 

 

Potențialii Investitori ar trebui să rețină că riscurile descrise mai jos nu sunt singurele riscuri cu care se 

confruntă Emitentul. Emitentul a descris doar riscurile legate de activitatea, operațiunile, situația financiară 
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sau perspectivele pe care le consideră semnificative și de care are cunoștință în prezent. Pot exista și alte 

riscuri suplimentare pe care Emitentul nu le consideră a fi semnificative în prezent sau de care nu are încă 

cunoștință. Potențialii investitori ar trebui să citească despre acești factori de risc și despre celelalte 

informații detaliate cuprinse în acest Document de Prezentare pentru a-și forma propria opinie înainte de a 

lua decizia de investiție. 

 

Riscuri referitoare la activitatea Emitentului și domeniului în care acesta își desfășoară activitatea 

și modul de administrare 

 

12.1. Riscul cu privire la investiția în acțiuni 

 

Fiecare dintre riscurile prezentate mai jos, odată materializate, poate influența negativ, într-o măsura dificil 

de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor GoCab Software, odată admise la tranzacționare pe piața de 

capital. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică asociată titlurilor financiare în sine se 

referă la: 

 

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Investitorii trebuie să fie conștienti de 

faptul că piața românească de capital este o piață de frontieră cu risc mai ridicat pe planul lichidității și 

volatilității în raport cu piețele emergente și dezvoltate, asociate unor politici economice mature, stabile și 

eficiente.  

 

De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în 

general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni 

guvernamentale sau corporative. Orice creștere a ratelor de dobândă poate afecta evoluția cotației 

acțiunilor, în general, ca alternativă investițională, pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației 

erodează câștigurile reale ale investitorului. 

 

Riscul de pret este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative pentru cotația 

acțiunilor Emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o 

multitudine de factori legați de activitatea acestuia sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în 

cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor 

de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la momentul reluării 

tranzacționării.  

 

În situatia în care Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații potrivit legilor și reglementărilor 

aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul SMT administrat de BVB, sau 

dacă tranzacționarea obișnuită la bursă, siguranța tranzacționării pe aceasta sau interesele investitorilor 

sunt puse în pericol, atunci, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, acțiunile pot fi excluse de la 

tranzacționare la BVB. Nu poate exista nicio asigurare că asemenea evenimente nu vor avea loc în legatură 

cu acțiunile. În cazul în care se materializează, toate aceste riscuri ar avea un efect negativ semnificativ 

asupra prețului acțiunilor și asupra capacității investitorilor de a-și vinde acțiunile prin intermediul BVB. 
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Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei 

investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente 

financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. 

Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției 

în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în actiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de 

toleranță față de risc. Potrivit descrierii pieței țintă, în opinia intermediarului Plasamentului privat, investiția 

în acțiunile GoCab Software este corespunzătoare acelor clienți care: 

a. pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înteleg cel puțin conceptele de bază privind 

modul de funcționare a pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și obligațiile asociate 

acestora și obțin acces la informații privind evoluția pieței și situația economico-financiară a 

emitentului; 

b. au o situație financiară cel puțin stabilă, care, având în vedere riscurile implicate, pot suporta 

pierderi de până la 100% din capitalul investit; 

c. pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și tranzacționarea unui 

instrument pe o piață nereglementată; 

d. sunt cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin 1 an, 

care urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate. 

 

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care: 

a. doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite; 

b. au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere; 

c. necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc. 

 

12.2. Riscuri de natură operațională 

 

Riscul operațional este riscul ca societatea să înregistreze pierderi ca rezultat al unor procese interne 

inadecvate, erori umane sau de sistem sau ca rezultat al unor evenimente externe, al riscului legislativ sau 

juridic. 

 

Riscul generat de eventuale conflicte de interese. Chiar dacă, la această dată, nu există conflicte de 

interese în ceea ce privește organele de conducere și administrative ale Emitentului, managementul 

Societății se angajează să analizeze în mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de 

interese și să fie pregatită procedural să le întâmpine, evidența acestor potențiale conflicte fiind evidențiată 

într-un registru. 

 

La momentul elaborării prezentului Memorandum, Consultantul autorizat, SSIF BRK Financial Group SA, 

împreuna cu subsidiara sa, SAI Broker SA, dețin o participație majoritară în capitalul social al Emitentului, 

așa cum ea a fost relevată la Cap. 2.4. al documentului.  Acesta va fi remunerat pentru activitățile sale de 

intermediere financiară aferente Plasamentului privat și s-a asigurat că prețul contractului este unul aliniat 

la practica sa anterioară privind operațiuni similare.  

 

Din partea SSIF BRK Financial Group SA, în elaborarea documentelor aferente Plasamentului privat nu au 

fost implicate persoane care dețin funcții executive sau administrative în cadrul Emitentului. De asemenea, 
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persoanele implicate din partea Intermediarului în pregatirea Plasamentului privat, nu dețineau acțiuni ale 

Emitentului la momentul lansării acestuia. 

 

Riscul legat de strategia de dezvoltare a modulelor pentru aplicația dedicată pieței de taximetrie.  

Dezvoltarea unui modul în cadrul aplicației GoCab implică modificări ale codului care pot genera erori care 

să nu fie detectabile în cadrul procesului de testare. Societatea prin pocliticile adoptate poate lua măsuri 

urgente de revenire la varianta inițială a aplicației.  

 

Riscul legat de personal și colaboratori în activitatea de dezvoltare. Modul de organizare și dezvoltare al 

aplicației ce include și colaboratori și parteneri externi, conduce la creșterea riscului de personal, putând 

exista situații în care persoanele implicate să renunțe pentru alte poziții sau proiecte mai bine remunerate. 

Materializarea acestor riscuri ar aduce cel mai probabil întârzieri în dezvoltarea aplicației și/sau eventuale 

pierderi la nivelul calității acesteia.  

 

Având în vedere creșterea gradului de selectivitate a aplicațiilor de taximetrie sau de tip ride sharing, 

succesul aplicației este dependent într-o foarte mare masură de calitatea acesteia atât în ceea ce privește 

utilizarea efectivă cât și în ceea ce privește partea de design.  

 

Conducerea companiei are în prim plan un management eficient al resursei umane, existând mecanisme 

de evaluare implementate astfel încât angajații de calitate să fie păstrați în companie.  

 

Cu toate acestea, având în vedere nivelul ridicat al fluctuației de personal la nivel de sector, conducerea 

companiei consideră că acest factor de risc este unul foarte important, iar materializarea lui poate influența 

în mod semnificativ activitatea operațională și financiară a societății. 

 

Riscul legat de planificare și managementul bugetului de dezvoltare. Managementul proiectelor și alocarea 

resurselor corespunzătoare este esențială în cadrul unei companii de dezvoltare software. Gradul de 

utilizare a resurselor, în special a resurselor umane, este esențial pentru eficiența procesului de dezvoltare. 

Planificarea procesului de dezvoltare este absolut necesară pentru încadrarea în termenele de livrare 

estimate. Fiecare întarziere apărută pe o fază de dezvoltare a produsului poate genera întârzieri în lant pe 

alte componente, astfel încât în cazul materializării acestui risc, livrarea la timp a produselor/proiectelor 

dezvoltate să nu mai poată fi realizată. 

 

Riscul legat de definirea sau modificarea specificațiilor. Specificațiile modulelor dezvoltate pentru aplicația 

de taximetrie pot suferi modificări în faza de dezvoltare a proiectului, ca urmare a feedback-ului primit în 

urma testelor realizate. În condițiile în care sunt realizate mai multe iterații ale produsului, având specificații 

diferite, costul resurselor alocate pentru realizarea produsului ar putea să crească semnificativ, generând 

costuri suplimentare pentru companie și/sau întârzieri în procesul de dezvoltare. 

 

Riscul legislativ și juridic. În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii în relațiile 

sale cu contrapărți (clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus riscului de 

litigiu, cu impact asupra situației financiare și asupra imaginii societății.  

Zonele principale de vulnerabilitate identificate sunt: 
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• Vulnerabilități contractuale – vulnerabilități rezultând din actele juridice încheiate între Emitent și 

clienți / furnizori principali, care pot genera pierderi sau venituri în scădere pentru societate. În 

acest sens, executivul Emitentului, va întreprinde activități de due-dilligence cu privire la proiecte 

de investiții viitoare dezvoltate cu alți parteneri.  

• Cadrul legislativ în continua dinamică, cu acte normative multiple pe diferite zone fiscale și cu 

numeroase neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și armonizare a sistemului de 

impozitare din România cu legislația europeană, permite interpretări diferite ale anumitor aspecte 

care sunt tratate în mod diferit de către autoritățile fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi 

și penalități suplimentare. În cadrul prevenirii acestor riscuri sunt implicați, pe lângă management, 

și auditorii Societății. 

 

12.3. Riscuri legate de piață și concurență 

 
Aplicațiile de transport cu mașina în regim de ridesharing au înregistrat venituri în creștere an de an, 

reprezentând o alternativă la serviciile de taximetrie. Companiile multinaționale alocă bugete de marketing 

importante în vederea creșterii cotei de piață și atragerea de noi clienți beneficiari ai serviciilor de taximetrie.  

 

12.4. Riscuri macroeconomice și de natură financiară 

 

Riscul asociat cu ratele dobânzilor. Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se reflectă în dinamica 

inflației, politicile monetare la nivel național și european dar și în evolutia pieței de capital influențează rata 

dobânzii, la fluctuațiile căreia emitentul este expus cu precădere prin creditele și liniile de credit ce ar putea 

fi contractate, în măsura în care acestea vor face parte din mix-ul de finanțare al Emitentului. Creșterea 

ratelor dobânzii este absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației financiare, 

rezultatelor operațiunilor și perspectivelor Emitentului. Acest risc este evaluat ca unul minor de către 

Emitent, ca urmare a faptului că la momentul elaborării Documentului, acesta nu avea contractate credite 

bancare, împrumuturile de la asociați au fost deja convertite în acțiuni ale Societății, iar în Planul de 

dezvoltare al afacerii, detaliat la cap. 7 al prezentului Document, nu se mizează pe o dezvoltare a activității 

prin contractarea de credite. 

 

Riscul valutar. Acesta se asociază cu precădere contractării unor cheltuieli în moneda locală sau echivalent 

în euro (aici avem în vedere în principal costul forței de muncă și al colaborărilor pentru dezvoltarea și 

întreținerea aplicației, cea mai importantă categorie de costuri pentru Societate), încheierea unor contracte 

de închiriere, prestări servicii de asemenea exprimate în moneda locală. Devalorizarea monedei naționale, 

evoluția cursului de schimb EUR/RON pot influența profitabilitatea GoCab Software. Managementul 

societății consideră că impactul potențial al acestui risc va fi unul limitat, care nu va afecta semnificativ 

rentabilitatea financiară a societății și nu intenționează să folosească instrumente speciale de protecție în 

acest sens. 

 

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate. Rata inflației poate fluctua și, 

în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, 

investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale emitentului și 

asupra profitului real al investiției. 
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Riscul de țară vizează posibilitatea ca statul de rezidență al Emitentului să nu-și poată onora angajamentele 

financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele instrumente externe. În contextul 

actual intern caracterizat de instabilitate politică și economică, de evoluții economice și sociale divergente, 

precum și în contextul internațional marcat de dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor și proceselor 

pe scena geopolitică regională și globală, de interdependențe multiple și strâns corelate la scară globală 

pe plan economic și financiar, evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și 

investitori. Potrivit raportului MARSH, pentru anul 2020, România rămâne încadrată în categoria țărilor cu 

indice de risc mediu alături de alte țări precum: Bulgaria, Ungaria, Croatia, Italia sau Spania, înregistrând 

un scor de 65,8 din maxim 100 puncte corespunzător nivelului minim de risc, în ceea ce privește riscul 

politic, scor de 63,5 pentru indicele de risc operațional, în timp ce indicele de risc politic pe termen scurt 

este evaluat la 64,6. În aprilie 2021 Standard&Poor’s a revizuit perspectivele asupra României la stabile de 

la negative din cauza riscurilor fiscale în scădere, menținând în același timp ratingul la BBB- / A-3. 

Perspectiva stabilă indică faptul că agenda de consolidare fiscală a guvernului este percepută ca fiind 

credibilă și că finanțele publice și externe ale României vor fi stabilizate în următorii doi ani. Consolidarea 

fiscală susținută, diminuarea datoriei guvernamentale și întărirea cadrului de guvernare pot îmbunătăți 

evaluarea riscului de țară. 

 

Riscul legat de situația sanitară națională și internațională: criza generată de pandemia de coronavirus este 

una fără precedent, putând avea consecințe negative semnificative asupra activității viitoare a Emitentului. 

Criza generată de pandemia de Covid-19 este una fără precedent, atât din perspectiva cauzei, cat și a 

consecințelor, afectând multe afaceri din majoritatea sectoarelor economice. Din această cauză, 

Emitentului îi este greu să anticipeze cu certitudine evoluția pandemiei și consecințele acesteia asupra 

climatului politic, social și economic la nivel global și național. O eventuală criză socială și/sau economică 

poate avea consecințe negative grave asupra activității Emitentului. Mai mult, criza generată de pandemia 

de Covid-19 poate avea consecințe greu de anticipat asupra disponibilităților de lichiditate la nivel național, 

la nivelul societăților cu care Emitentul se află în relații de afaceri cât și la nivelul potențialilor clienți. 

De asemenea, criza generată de pandemia de Covid-19 a avut și are un efect negativ și asupra pieței de 

taximetrie, prin reducerea cererii de transport. Măsurile dispuse de autorități, dar și măsurile luate de multe 

afaceri și alți operatori economici au condus la creșterea muncii de la distanță, reducerea călătoriilor în 

scop turistic, reducerea gradului de deplasare al populației în mediul urban, rezultând scăderea cererii 

pentru transport în regim taxi. Durata și întinderea acestor măsuri nu poate fi prevăzută cu certitudine și nu 

se poate prevedea, de asemenea, în ce măsură și în ce ritm dinamica transportului în regim de taxi va 

evolua după încheierea crizei sanitare. 

La data prezentului Prospect, pandemia de Covid-19 este în curs de desfășurare, iar amploarea și impactul 

economic al acesteia ramân necunoscute. Nu există nicio garanție că acțiunile guvernamentale sau de altă 

natură vor duce la o îmbunătățire promptă și adecvată a acestor condiții de piață în viitor, în cazul în care 

situația se va deeteriora în continuare sau dacă se vor impune restricții suplimentare, sau dacă restricțiile 

actuale sau noi vor persista pentru o perioadă de timp prelungită. 
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Anexe 

 

1. Sinteza rezultatelor financiare individuale GoCab Software SA – Contul de profit și pierdere 
 

 

RON 

31 Decembrie 2019       
- auditate - 

31 Decembrie 2020  
- auditate - 

30 Iunie 2020   30 Iunie 2021 

Cifra de afaceri netă - 238,765 - 418,856 

Alte venituri 176,723 596,123 314,233 678,395 

Total cheltuieli din exploatare 219,747 1,864,725 591,028 3,504,789 

Rezultat operațional (43,024) (1,029,837) (276,795) (2,407,538) 

Rezultat financiar (7,269) (139,675) (56,201) (92,542) 

Rezultat brut (50,293) (1,169,512) (332,996) (2,500,080) 

Rezultat net (50,293) (1,172,141) (333,199) (2,508,896) 

Sursa: Situațiile financiare ale societății 

 

 

2. Sinteza pozitiei financiare individuale GoCab Software SA – Bilanțul 

 

RON 

31 Decembrie 2019       
- auditate - 

31 Decembrie 2020  
- auditate - 

30 Iunie 2021 

Active imobilizate 184,726 833,623 535,554 

Active circulante 896,323 1,479,499 2,649,475 

Cheltuieli în avans 571 5,059 717 

Total activ 1,081,620 2,318,181 3,185,746 

    

Capitaluri proprii 39,707 (309,934) 3,015,584 

Datorii total, din care: 1,041,913 2,624,910 167,598 

sub un an 1,041,913 2,624,910 165,093 

peste un an - - 2,505 

Provizioane - 3,205 2,564 

Venituri în avans - - - 

Total pasiv 1,081,620 2,318,181 3,185,746 

Sursa: Situațiile financiare ale societății    
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3. Bugetul pentru perioada 2021-2023  

 

Estimări financiare ('000 RON) 2021 2022 2023 

Venituri din curse 101 300 450 

Venituri din comisioane plata card 4 12 14 

Venituri din vanzarea marfurilor 1,128 1,000 1,000 

Venituri din GoCab Pro 1,872 7,920 8,712 

Venituri din parteneriate 8,935 28,120 30,932 

Venituri din publicitate Indoor 703 2,250 2,475 

Venituri din servicii  0 250 275 

Venituri din discounturi 8,232 25,620 28,182 

Alte venituri 0 0 0 

Total venituri  12,039 37,352 41,108 

    

Costuri parteneri  -8,173 -25,464 -28,010 

Cheltuieli marfuri -1,128 -1,000 -1,000 

Alte costuri aferente vanzarii  0 0 0 

Costul bunurilor vandute -9,301 -26,464 -29,010 

Gross profit 2,738 10,888 12,098 

    

Promovare / Publicitate -800 -900 -1,000 

Mentenanta si R&D -600 -650 -700 

    

Chirii -29 -35 -38 

Cheltuieli salariale -810 -972 -1,166 

Cheltuieli prestatii efectuate de terti -115 -138 -166 

Alte cheltuieli de functionare office -18 -24 -36 

Comunicatii -28 -28 -28 

Amortizari -180 -240 -300 

Total Cheltuieli Administrative si suport -1,180 -1,437 -1,734 

Cheltuieli totale -11,881 -29,451 -32,445 

EBITDA 338 8,141 8,963 

EBIT 158 7,901 8,663 

Rezultat financiar net 0 0 0 

Impozit pe profit 0 -1,264 -1,386 

REZULTAT NET 158 6,637 7,277 

Sursa: GoCab Software S.A.  




