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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

             Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

RAPORT CURENT NR. 7 / 16.11.2021 
 

Raportul curent conform:  art.234 (1), litera i din regnulamentul nr.5 

Data raportului  16 Noiembrie 2021 

Denumirea emitentului  ARCTIC STREAM S.A. 

Sediul social  Str. Banu Antonache, Nr. 40-44, Etaj, 2, Birou nr. 2.5, Sector 1, 
Bucuresti 

Numar de telefon / fax  +40 371 493 579 / +40 372 873 272 

Email investors@arcticstream.ro  

Codul unic de inregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului  

RO 38114908 

Numarul de ordine in Registrul 
Comertului  

J40/14595/2017  

Capitalul social subscris si varsat  419,130 lei 

Numar de actiuni 4,191,300  

Sistemul multilateral de 
tranzactionare pe care se 
tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise  

SMT-BVB  

COD LEI  787200IT0H3BZ7P2VD49 

Simbol AST 
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Eveniment important de raportat: Încheierea unui contract semnificativ si update 

operational 
 

Arctic Stream S.A. anunță încheierea, in data de 15.11.2021, a unui contract semnificativ a carui valoare 

depasește 10% din cifra de afaceri netă a ultimelor situații financiare incheiate. 

Detalii contract semnificativ: 
Valoarea contractului Aproximativ 5.1 Milioane de RON (1 Milion de 

Euro). 

Obiectul contractului Furnizarea unui sistem complex de firewall si 
prestarea de servicii pentru implementarea 
acestuia in infrastructura beneficiarului impreuna 
cu efectuarea unui audit de securitate cibernetica. 

Durata Furnizarea sistemului si implementarea acestuia 
va dura aprox. 7 luni, iar perioada de mentenanta 
si suport tehnic este de 4 ani de zile.  

Beneficiar Client din zona de utilitati 

Data contractului 15.11.2021 

 

Contractul semnificativ proaspat semnat se incadreaza in portofoliul solutiilor implementate de-a lungul 

timpului de echipa Arctic Stream, din zona de securitate cibernetica, unde expertiza specialistilor nostri 

este extrem de solida. Acest proiect are ca obiectiv implementare a unui sistem complex de securitate 

cibernetica pentru asigurarea protectiei la perimetrul retelei prin componente specializate, 

implementarea unor functii avansate de detectie a amenintarilor cibernetice si obtinerea vizibilitatii 

asupra evenimentelor potential periculoase prin functiile implementate. 

Totodata, in cadrul acestui contract vom realiza un audit de securitate cibernetica pentru urmarirea 

caracteristicilor de securitate in conformitate cu recomandarile cuprinse in Publicatia Specală 800-18 a 

National Instituie of Standards and Technology (NIST). 

Furnizarea intregului sistem de securitate si implementarea acestuia este preconizat a se intampla in 

aproximativ 7 luni de zile iar perioada in care vom asigura suportul tehnic si mentenanta sistemului se 

intinde pe o perioada de 4 ani. 

Implementarea proiectului se va realiza cu echipa extinsa a Arctic Stream, ajunsa in acest moment la 

peste 20 de angajati si colaboratori, echipa ce detine capabilitati tehnice de top in realizarea cu succes a 

unor proiecte de asemenea anvergura.  
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UPDATE OPERATIONAL 

Conducerea Arctic Stream doreste sa isi onoreze obligatiile de transparenta asumate atat inaintea 

derularii plasamanetului privat din Iunie 2021 cat si prin Memorandumul de listare  publicat pe pagina de 

internet a BVB. 

Astfel, chiar daca nu au fost intocmite Situatii Financiare eferente Trimestrului 3 2021, in conformitate cu 

rigorile reglementarilor contabile si de raportare ale emitentilor, din cauza unei echipe initial reduse si 

aflata in continua extindere si transformare, dorim sa prezentam investitorilor informatii relevante 

despre evolutia activitatii noastre.  

In data de 28.07.2021, in preziua debutului AST pe piata AeRO a BVB, am anuntat prin Raportul Curent 

nr. 1, incheierea unui contract semnificativ, de o valoare considerabila, astfel incat toti investitorii sa 

benefecieze la start de accesul transparent la acelasi set de informatii. 

Desi cunosteam activitatea mai redusa din Semestrul 1 la acea data, ne-am asumat cu mult curaj sa 

anuntam nu doar ca vom indeplini BVC aprobat in AGA si inserat in Memorandum, dar si ca il vom depasi 

de o maniera consistenta, in pofida multiplelor probleme din lantul de productie si logistic de pe piata 

echipamentelor bazate pe semiconductori, cele pe care le utilizam in solutiile integrate furnizate 

clientilor nostri. 

La sfarsitul lunii August am prezentat Raportul Semestrial in care reprezentam activitatea plina de 

provocari din prima parte a anului si ofeream atat explicatii oneste, pertinente cat si ghidaje pentru a 

doua parte a anului, intarind proiectiile de depasire a BVC 2021 = angajamentul nostru in fata actionarilor. 

A urmat o inerenta corectie a cotatiei AST, explicabila prin rezultatele anuntate dar mai ales lipsa 

istoricului nostru de indeplinire a promisiunilor facute investitorilor care ne-au acordat increderea lor. 

 Acum,la jumatatea lunii Noiembrie si a trimestrului 4 suntem bucurosi sa anuntam: 

• indeplinirea estimarilor de vanzari din BVC 2021 initial; 

• suntem in grafic pentru indeplinirea proiectiilor BVC ajustate consistent prin Raportul Curent nr.1 

din 28.07.2021. 

Pentru a exemplifica salturile bruste la nivelul veniturilor din aceasta perioada, mentionam ca acestea 

sunt datorate livrarilor in bloc, amanate pana in acest moment de producatori, aferente mai multor 

proiecte. Concret, putem afirma ca intr-o singura luna din trimestrul 4 am realizat o cifra de afaceri valoric 

peste intreg semestrul 1 al anului 2021. Aceasta in conditiile in care serviciile complexe de implementare 

a solutiei integrate s-au derulat pe parcursul unui timp indelungat, iar fara unele echipamente nu era 

posibila receptia acestora de catre clienti. 

Desi dificultatile de productie si logistice anuntate de catre vendorii din portofoliul nostru se vor reflecta 

pana in 2023, conform estimarilor pe piata globala de profil, vom informa prompt prin comunicate daca 

ele vor afecta proiectiile unui an fiscal. 
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Prin extinderea echipei AST, contractarea unor noi proiecte de valori semnificative (ultimele doua 

anuntate prin Rapoarte Curente luna aceasta), am creat o baza solida pentru anul 2022. 

Suntem incurajati de feedback-ul actionarilor si investitorilor, care au crezut in noi chiar si cand 

contextual nu parea foarte favorabil pentru AST, un emitent la inceput de drum pe piata AeRO a BVB.  

Cu acestia alaturi, dar mai ales pentru ei, ce reprezinta detinatorii Companiei, am inversat ceea ce ar fi 

parut un trend descendent al activitatii noastre si am reusit sa ne multiplicam directiile de actiune. In 

acest sens am prezentat in detaliile contractelor semnificative semnate consolidarea si dezvoltarea 

directilor strategice pentru Arctic Stream (enuntate si in Memorandumul de Listare) - Cybersecurity si 

Data Center. 

 

 

 

Cu stimă, 

Dragos – Octavian DIACONU 

CEO, Arctic Stream 


