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RAPORT CURENT 07/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

Data raportului 24.03.2021 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 225 33 73 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 625.000 lei 
Număr de acțiuni 3.125.000  
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat:  Semnarea unui contract semnificativ 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 
acționarii cu privire la semnarea unui act adițional la Contractul subsecvent de subcontractare 
având ca obiect furnizarea și prestarea serviciilor asociate din contractul principal având ca 
obiect “Sistem de securitate cibernetică pentru detectarea intruziunilor și monitorizarea 
echipamentelor informatice’’. În urma semnării actului adițional, valoarea totală a Contractului 
subsecvent de subcontractare depășește 10% din cifra de afaceri netă a ultimelor situații 
financiare. Detaliile Contractului subsecvent de subcontractare sunt furnizate mai jos: 

• Tipul contractului: contract subsecvent de subcontractare la Acordul cadru 
• Client: S&T Romania SRL (parte contractantă), Hidroelectrica S.A. (beneficiar final) 
• Durata contractului: 12 luni de la data semnării 
• Data semnării actului adițional: 16.03.2021 
• Data primirii actului adițional contrasemnat de Client: 24.03.2021 
• Valoarea totală a contractului: 330.144 USD (fără TVA) 
• Obiectul contractului: furnizarea și prestarea serviciilor asociate “Sistem de securitate 

cibernetică pentru detectarea intruziunilor și monitorizarea echipamentelor 
informatice’’ 
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Administrator Unic 


