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Către: Bursa De Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 08/2021 
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 26.03.2021 
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: Ziua Investitorului 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
că în data de 2 aprilie, între orele 10:00 - 12:00, Compania va organiza prima ediție a „Zilei 
investitorului #SAFE”. În cadrul evenimentului virtual, conducerea companiei va prezenta 
investitorilor principalele aspecte esențiale ale rezultatelor din 2020, va discuta previziunile 
pentru 2021, precum și va răspunde la toate întrebările venite din partea publicului. 

În contextul pandemiei de COVID-19, evenimentul va fi transmis în direct, de la sediul 
companiei. Investitorii pot accesa agenda și se pot înregistra pentru a primi detaliile de 
autentificare în ZOOM pentru a putea participa și interacționa cu managementul în direct, la 
următorul link: https://investors.safetech.ro/ziua-investitorului-safe.  

Conducerea invită toți investitorii să trimită întrebări la care ar dori răspuns public la 
adresa investors@safetech.ro. Toate întrebările primite până la data de 01.04.2021, ora 12:00, vor 
primi răspuns în timpul evenimentului. 

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 


