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Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

RAPORT CURENT 09/2023 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de 

Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

Data raportului 02.02.2023 
Denumirea societății AROBS Transilvania Software S.A. 
Sediul social Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, 

România 
Email ir@arobs.com  
Telefon +40 31 860 21 01 
Website www.arobsgrup.ro  
Nr. înreg. la ONRC J12/1845/1998 
Cod unic de înregistrare RO 11291045 
Capital social subscris și vărsat 91.139.498,80 lei 
Număr de acțiuni 911.394.988 
Simbol AROBS 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Achiziționarea companiei SYDERAL Polska 

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii în legătură cu 

achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni, 94%, din cadrul SYDERAL Polska, o societate din Gdansk, Polonia specializată 

în dezvoltarea de produse și tehnologii pentru comunicarea cuantică și optică, stocarea și procesarea datelor, precum și 

controlul mecanismelor și instrumentelor prin satelit. 

SYDERAL Polska a fost înființată în anul 2016 și are o echipă formată din 28 de specialiști în furnizarea de soluții software 

și hardware pentru nevoile clienților cu activitate în sectorul aerospațial. Compania implementează proiecte pentru 

Agenția Spațială Europeană (ESA), iar în același timp, lucrează la proiecte de cercetare și dezvoltare finanțate prin Centrul 

Național de Cercetare și Dezvoltare (NCBiR) din Polonia. Prin preluarea SYDERAL Polska, AROBS intră pe o nouă piață, 

Polonia, și își consolidează expertiza de afaceri cu privire la sistemele embedded, cu accent pe tehnologia automotive, 

aerospațială, medicală și marină.   

Managementul societății va fi asigurat în continuare de Michal Drogosz, actualul CEO, care va rămâne și acționar, cu o 

participație de 6%. Rezultatele financiare ale SYDERAL Polska vor fi incluse în consolidare începând cu anul 2023. La nivelul 

anului 2022, SYDERAL Polska estimează o cifră de afaceri de 1 milion de euro.  
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