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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
Denumirea societății
Sediul social
Telefon
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

21.10.2021
Safetech Innovations S.A.
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
+40 31 860 21 01
investors@safetech.ro
J40/3550/2011
28239696
3.125.000 lei
15.625.000
SAFE
SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Stabilirea prețului de subscriere pe acțiune pentru
operațiunea de majorare de capital
Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează
piața cu privire la stabilirea prețului de subscriere pentru acțiunile noi emise în cadrul
operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din data de 19.07.2021
Prețul per acțiune la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie („Etapa 1”) a
fost stabilit la 13,8895 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima
de emisiune (13,6895 lei). Prețul a fost calculat ca prețul mediu ponderat de tranzacționare
pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de
către ASF, la care se aplică o reducere de 25%.
Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de
către acționarii înregistrați la data de înregistrare din 31.08.2021 sau de către investitorii care
achiziționează drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru
subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 15,625 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai
apropiat număr natural inferior. Anterior perioadei de subscriere, drepturile de preferință vor fi
tranzacționate pe piața SMT a BVB pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu a cincea zi
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lucrătoare de la data publicării prospectului. Perioada de exercitare a dreptului de preferința
va fi de 31 de zile de la data stabilita în prospectul aprobat de către ASF.
Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi
oferite unui număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț de 14,5840 lei / acțiune.
Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de emisiune (14,3840 lei). Prețul
a fost calculat ca fiind 105% din prețul stabilit pentru Etapa 1 a majorării de capital social, astfel
cum acesta este descris mai sus.
Etapa a 2-a va începe în a 10-a zi lucrătoare de la încheierea Etapei 1 și se va derula pe parcursul
a 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului unic al
Companiei.
După aprobarea de către ASF a prospectului de majorare a capitalului social, Compania va
informa investitorii printr-un raport curent și va publica prospectul pe site-ul său
https://www.safetech.ro/ și pe site-ul BVB www.bvb.ro, sub simbolul SAFE.

Victor GÂNSAC
Administrator Unic
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