
  

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 13/2022 

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 07.10.2022 
Denumirea societății 2B Intelligent Soft S.A. 
Sediul social Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@bento.ro 
Website www.bento.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/1358/2006 
Cod unic de înregistrare RO 16558004 
Capital social subscris și vărsat 1.320.000 lei 
Număr de acțiuni 13.200.000 
Simbol BENTO 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract semnificativ 

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”) informează acționarii cu privire la încheierea 

unui contract semnificativ, valoarea acestuia depășind 10% din venitul total, aferent ultimelor 

situații financiare anuale. Detaliile contractului sunt furnizate mai jos: 

Vânzător / Contractor: 2B Intelligent Soft S.A. 

Client: contractul este semnat între Companie și Adrem Engineering S.R.L., entitate neafiliată 
Companiei, care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor, mai exact în industria de energie 
și utilități. Beneficiarul final al contractului (clientul) este Operatorul de Măsurare a Energiei pe 
Piața Angro, entitate organizatorică ce face parte din Transelectrica;  

Tipul contractului: contract de furnizare produse și servicii  

Valoarea totală a contractului: Valoarea totală a contractului este de 1.702.099,34 euro (la 
care se adaugă TVA); 

Obiectul contractului: Livrarea unei soluții IT complexe compusă din echipamente hardware și 
execuția de servicii asociate în cadrul proiectului „Sistem de contorizare și de management al 
datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro”; 

Durata contractului: durata contractului este de 11 ani, respectiv perioada 2022 - 2033. 

Contractul are 2 componente principale: 

 



  

 

- o componentă de livrare de produse hardware cu termen de livrare până la finalul anului 2022 
(aceasta având o pondere de aproximativ 70% din valoarea totală a contractului); 

- o componenta de livrare de servicii pe o durata de 9 ani - fără a depăși finalul anului 2033. 
Perioada va începe ulterior livrării produselor (această componentă are o pondere de aproximativ 
30% din valoarea totală a contractului). 

Compania va ține piața informată cu privire la orice modificări semnificative cu privire la informațiile 

prezentate mai sus. 

 

Radu Scarlat 

Președinte Consiliu de Administrație 

 


