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Consultant Autorizat

SSIF Tradeville S.A.

Memorandum
Softbinator Technologies S.A.

Disclaimer
Potențialii investitori în instrumente listate pe Sistemul Multilateral de
Tranzacționare trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că
Sistemul Multilateral de Tranzacționare este o piață pentru care există tendința
de a genera un risc investițional mai ridicat decât pentru instrumente admise la
tranzacționare pe o piață reglementată.

Guvernanța produsului conform MIFID II.
Piața țintă: Investitorii de retail, investitorii profesionali și contrapărțile eligibile.
Exclusiv în scopul procesului intern, evaluarea pieței vizate (piața țintă) a Acțiunilor a
condus la concluzia că: (i) piața țintă pentru Acțiuni sunt contrapartide eligibile, clienți
profesionali și clienți retail, astfel cum sunt definiți în legislația denumită generic MiFID
II; (ii) clienții retail sunt considerați piața țintă numai dacă au: a) capacitatea de a
înțelege caracteristicile și riscurile instrumentelor financiare oferite, b) dețineri de
instrumente financiare și/sau experiență de tranzacționare, c) cunoștințe medii în
domeniul economic/ financiar (d) înțelegerea faptului că pot suporta pierderi de capital;
(e) toleranță ridicată la risc; (f) obiective cu privire la o durată pe termen mediu a
investiției, în scopul de a obține venituri din creșteri de capital și din dividende,
disponibilitatea de a păstra investiția o perioadă de timp; (iii) toate canalele de
distribuție către contrapartide eligibile și clienți profesionali sunt adecvate; și (iv) sunt
adecvate următoarele canale de distribuire a Acțiunilor către clienții retail - consultanță
pentru investiții, administrare de portofoliu, vânzări neasistate, servicii de recepție și
transmitere ordine, sub rezerva îndeplinirii de către distribuitor a cerințelor de
determinare a adecvării și oportunității în conformitate cu prevederile MiFID II. Produsul
este incompatibil pentru orice client în afara pieței țintă pozitive identificate mai sus.
Orice persoană care oferă, vinde sau recomandă Acțiunile (un distribuitor) ar trebui să ia
în considerare evaluarea de piață țintă a producătorului; cu toate acestea, un
distribuitor care face obiectul aplicării legislației MiFID II este responsabil de efectuarea
propriei evaluări de piață țintă în ceea ce privește Acțiunile (prin adoptarea sau
perfecționarea evaluării de piață țintă a producătorului) și determinarea canalelor de
distribuție corespunzătoare, sub rezerva obligațiilor distribuitorului de determinare a
adecvării și oportunității în conformitate cu MiFID II.
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Notă către investitori
Informațiile cuprinse în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent sau provin din
alte surse care sunt indicate în conținutul documentului.
Prezentul Memorandum conține informațiile necesare admiterii la tranzactionare în cadrul
Sistemului Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București a unui număr
de 1.000.000 acțiuni proprii, ordinare, nominative, în forma dematerializata, fiecare acțiune
fiind emisă, plătită integral, având o valoare nominală de 0,1 RON („Acțiunile Oferite") ale
Softbinator Technologies S.A. Valoarea capitalizării anticipate rezultată în urma derulării cu
succes a ofertei de vânzare este de 60.000.000 RON (lei), compusă din numărul total de
acțiuni disponibile, la valoare nominală de 0,1 lei, plus o primă de emisiune de 59,90 lei pe
acțiune.
Softbinator Technologies S.A. („Societatea" sau „Emitentul” sau „Softbinator") este o
societate pe acțiuni administrată în sistem unitar înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub numărul J40/13638/2017, cod unic de înregistrare RO 38043696 și având
sediul social în Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3, București sector 2, România.
În luna septembrie 2021, Emitentul a derulat o oferta de vanzare de acțiuni în cadrul unui
Plasament Privat. Acțiunile oferite spre vânzare au fost acțiuni de trezorerie, dobândite de
către Societate prin rascumpararea acestora de la actionarii existenti. Achiziționarea
acțiunilor proprii de către Emitent a fost aprobată de principiu prin Hotărârea nr. 8 din
09.09.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Softbinator Technologies S.A.,
menționată la Oficiul Registrului Comerțului prin Certificatul de înregistrare mențiuni nr.
486916 din 15.09.2021.
Operațiunea de vânzare de către Emitent a 100.000 acțiuni proprii, ordinare, nominative, în
formă dematerializată a fost aprobată prin Hotărârea nr. 12 din 23.09.2021 a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor Softbinator Technologies S.A., publicată în Monitorul
Oficial nr. 4552 din 08.11.2021 . Parametrii Ofertei au fost stabiliți prin Decizia Consiliului de
Administrație nr. 8 din 22.09.2021.
Se recomandă fiecărui potențial investitor să facă o evaluare independentă prin propriile
mijloace și să ia decizii bazate pe propria lor analiză a Emitentului, a mediului de afaceri în
general, luând în considerare riscurile prezentate în prezentul Memorandum. Întrucât
investițiile în acțiuni implică anumite riscuri, se recomandă potențialilor investitori
consultarea secțiunii intitulată „Factori de risc” din prezentul Memorandum unde sunt
descrise. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor
consilieri în ceea ce privește aspectele fiscale, juridice sau comerciale.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultant Autorizat să
ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor prezentate în
prezentul Memorandum. Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu
sunt incluse în acest document trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea
Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nicio răspundere în acest sens.
Acest document conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii
Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general,
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perspectivele Emitentului. Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri
cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori
importanți din afara Emitentului, care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective,
performanța sau realizările curente ale Emitentului să fie în mod semnificativ diferite. Există
posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind
perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără
însă a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul „Factorii de Risc”. Enumerarea
factorilor de risc nu este exhaustivă.
Prezentul Memorandum este întocmit pentru admiterea la tranzacționare a Acțiunilor
prezente și nu se referă și nici nu poate fi utilizat drept bază pentru justificarea unei investiții
în cadrul oricărei oferte ulterioare lansate de Emitent.
Aceste declarații privind perspectivele sunt valabile doar la data întocmirii prezentului
Memorandum. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile
de perspectivă incluse în document pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor
Emitentului sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au
bazat respectivele declarații. Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să
nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații privind perspectivele.
Convenții de scriere: pe parcursul acestui document am utilizat punctul („ . ”) ca separator
de mie și virgula („ ,”) ca separator zecimal.
Datele financiare ale societății sunt individuale în perioada 2018-2021.
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DEFINIȚII
Act Constitutiv

Actul Constitutiv al Emitentului

Acțiuni

Totalitatea acțiunilor care sunt emise de Societate la
data prezentului Memorandum, adică 1.000.000
acțiuni
ordinare,
nominative,
dematerializate,
denominate în lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei
fiecare și care conferă drepturi egale acționarilor
Societății

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară

BVB

Bursa de Valori București S.A.

CAEN

Clasificarea Activităților în Economia Națională

Depozitarul Central

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I
nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal
020922, București, România, reprezintă instituția care
asigură servicii de depozitare, registru, compensare și
decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare,
precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel
cum sunt definite în Legea nr. 126/2018.

Emitentul sau Societatea
sau Compania

Softbinator Technologies S.A. este o societate pe
acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
sub numărul J40/13638/2017, cod unic de
înregistrare RO 38043696 și având sediul social în Str.
Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3, București sector 2,
România

Consultantul Autorizat

Tradeville S.A, societate de servicii de investiții
financiare, cu sediul în Calea Vitan nr. 6A, Bl. B,
Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, număr
de Înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului:
J40/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021,
autorizata de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003,
e-mail: help@tradeville.ro.

„Legea 24 / 2017”
“Legea Emitenților”

sau

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, republicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 10 august 2021
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„Legea Societăților”

Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul
Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificările și
completările ulterioare

Lei sau RON

Reprezintă moneda națională a României

Euro, EUR sau €

Moneda oficială a statelor membre Zonei Euro

Piață SMT – AeRO

Este piața de acțiuni din cadrul Sistemului multilateral
de tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori
București, pe care Emitentul solicită admiterea la
tranzacționare a acțiunilor sale, conform Hotărârii
AGEA nr. 12 din 23.09.2021

Registrul Deținătorilor de
Acțiuni

Reprezintă evidența Deținătorilor de Acțiuni păstrată
în format electronic de către Depozitarul Central în
baza contractului încheiat de Emitent cu Depozitarul
Central.
Registrul administrat și gestionat de către Depozitarul
Central în care deținătorii de acțiuni sunt înregistrați
ca proprietari.

Zi Lucrătoare

Orice zi în care atât piața românească interbancară,
cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori
București și sistemele de compensare - decontare ale
Depozitarului
Central
sunt
deschise
pentru
desfășurarea activității.
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INFORMAȚII GENERALE DESPRE EMITENT
1.

Informații cheie despre emitent

Softbinator Technologies S.A., companie românească cu o creștere accelerată în ultimii
ani (dublarea cifrelor între 2017-2020), furnizează servicii de software development
utilizând tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) cu un focus puternic către Blockchain,
Inteligență Artificială și DevOps. Compania livrează la nivel global, atât pentru
startup-uri, unicorni, cât și pentru clienți din Fortune 500 alături de care se construiesc
echipe adaptabile / multidisciplinare / flexibile, care respectă metodologia Agile. Profilul
organizației este orientat spre dezvoltarea de produse, membrii echipei fiind apreciați
pentru abilitatea de livrare rapidă de rezultate.

2. Persoane responsabile
Informațiile cuprinse în prezentul Memorandum, referitoare la Emitent și la activitatea
desfășurată de acesta, au fost furnizate de către Softbinator Technologies S.A.
(„Emitentul”, „Societatea”, „Compania”, „Softbinator”), societate pe acțiuni, cu sediul
social în Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3, Sector 2, București, România, având Cod Unic de
Înregistrare RO 38043696, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/13638/2017,
reprezentată în mod legal prin Daniel Ilinca, Director General.
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Consultantul Autorizati este Tradeville S.A., societate de servicii de investiții financiare
cu sediul în Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București; tel: (+4) 021
318 75 55; fax: (+4) 021 318 75 57, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
J40/5868/1996 și având cod unic de înregistrare RO 8694021, funcționând în baza
Deciziei CNVM nr. 2225/15.07.2003, nr. înregistrare Registrul A.S.F. PJR01SSIF400033
din 17.05.2006, reprezentată prin Ovidiu-George Dumitrescu, în calitate de director
general adjunct.
După verificarea conținutului prezentului Memorandum, reprezentanții legali ai
Softbinator Technologies S.A. confirmă că informațiile prezentate sunt adevărate,
corecte și reflectă realitatea, fără omisiuni sau false declarații ce pot afecta semnificația
acestuia și evaluarea instrumentelor financiare introduse la tranzacționare, și prezintă o
descriere riguroasă a factorilor de risc legați de participarea la tranzacționare a
instrumentelor oferite.
Emitentul este singur responsabil pentru conținutul, realitatea și corectitudinea
documentelor și informațiilor pe care acesta le-a furnizat Consultantului Autorizat
pentru redactarea Memorandumului. Consultantul Autorizat nu a verificat în mod
independent și nu își asumă nicio răspundere în legătură cu nicio informație cuprinsă în
prezentul Memorandum. Răspunderea exclusivă și completă cu privire la informațiile
cuprinse în prezentul Memorandum revine doar Emitentului.
Emitentul confirmă că, după știință sa, nu există nicio altă informație care să fi fost
omisă spre a fi inclusă în acest document și (i) care ar fi fost necesară pentru a permite
investitorilor și celor care-i consiliază pe aceștia în privința intenției investiționale să
facă o evaluare corectă a tuturor activelor și pasivelor, a profitului sau pierderilor și a
perspectivelor Emitentului precum și a drepturilor decurgând din acțiuni/obligațiuni, (ii)
a cărei omisiune să ducă la formarea unei opinii eronate cu privire la activitatea
Emitentului, (iii) sau care, în contextul admiterii la tranzacționare, să fi fost sau să fie
importantă și necesar a fi inclusă în cadrul prezentului Memorandum.

3. Informații despre emitent
Denumire
Forma juridică

Softbinator Technologies S.A.
Societate pe acțiuni cu capital
integral privat
6201
Activități de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)
RO 38043696
J40/13638/2017

Domeniu de activitate (CAEN)
Activitate principală
Cod Unic de Înregistrare
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
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Adresa

Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3

Website
Email
Telefon
Persoana de legătură cu BVB
Simbol de tranzacționare
Cod LEI
Cod ISIN

București sector 2, România
www.softbinator.com
contact@softbinator.com
+40757404781
Daniel Ilinca, CEO
CODE
787200T37H3BXZY7BD68
RO1C3WJVLSM1

Cod FISN

SOFTBINATOR/REGSHS RON0.1

Cod CFI

ESVUFR

4. Istoric al emitentului și descrierea
activității
4.1

Descrierea activității

Softbinator Technologies S.A. este o companie de dezvoltare de software, specializată în
designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse inovative alături de clienți din SUA,
Europa (UK, Germania, România), Orientul Mijlociu (Israel, Kuweit) și Asia (Singapore). În
prezent, Softbinator Technologies are aproximativ 100 de angajați și colaboratori ce își
desfășoară activitatea atât în sediul din București, cât și din Constanța.
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Conceptul Softbinator a prins contur încă din anul 2011. Compania dorește să
demonstreze că programatorii români reprezintă una dintre cele mai importante forțe
ale transformării digitale. Motto-ul Softbinator este: “We build tech for humanity”.
Softbinator Technologies furnizează servicii pentru clienți din diverse domenii, precum
educație, lifestyle/domeniul medical și sănătate, plăți electronice, comerț̦ electronic și
marketplace-uri, online gaming, digital banking (inclusiv crypto), Internet of Things (IoT)
sau automotive, cu un focus puternic pe tehnologii de vârf cum ar fi: Blockchain,
Inteligență Artificială și DevOps.
Dincolo de activitatea de business, Softbinator susține și colaborează cu Softbinator
Foundation, organizație non-profit prin care a construit și menținut activă comunitatea
“Talks by Softbinator”, care de aproape 10 ani consolidează brandul de angajator al
companiei. Prin intermediul comunității a fost organizată cea mai longevivă serie de
evenimente de tip întâlniri/conferințe destinate programatorilor din România: peste 150
ediții cu peste 300 de vorbitori locali și internaționali.
Softbinator Technologies atrage constant cei mai buni programatori printr-o strategie
puternică de atragere a talentelor: prin construirea și menținerea unei relații strânse și
pe termen lung cu mediul academic - peste 15 angajați au participat ca experți din
domeniu alături de profesorii titulari la laboratoare și cursuri ale facultăților de profil din
București și Constanța în ultimii ani, aducând atât know-how practic peste curricula
deja existentă, cât și introducerea de cursuri noi.

4.2. Istoricul emitentului
Emitentul a fost fondat inițial sub forma juridica de societate cu răspundere limitată, la
28.07.2017 cu numele Cornerstone Holdings. În luna ianuarie 2020 compania a fost
redenumită în Softbinator Technologies SRL, iar la data de 24.08.2020 (data admiterii
operațiunii la Registrul Comerțului) s-a transformat în societate pe acțiuni (S.A.).
2011: Daniel Ilinca (CEO) și Radu Amarie (CTO), doi tineri absolvenți de Informatică ai
Universității din București, fondează un startup în tehnologie și creează astfel conceptul
Softbinator, entitate construită să pună bazele unei comunități solide a programatorilor
din București (astăzi cunoscut sub numele de Softbinator Foundation). Planul inițial se
organizează în jurul unei platforme online orientată spre încurajarea celor mai bune
practici în cariera de programator și listarea celor mai ofertante joburi pentru aceștia,
utilizatorii fiind dezvoltatori de software și companii din industria IT. Se construiește
astfel o platforma de recrutare inteligentă, care își propune prin algoritmi proprietari să
găsească cea mai bună potrivire între programatori și angajatori.
2012: Pentru a putea contura conceptul real al unei comunități în care specialiștii IT fac
schimb de know-how, fondatorii încep să ia în considerare ideea ca activitatea
Softbinator ar trebui sa se mute și în offline. Datorită interesului crescut în jurul acestei
idei, fondatorii organizează cu succes o primă conferință de lansare oficială a platformei
(Tracing the Roadmap by Softbinator), la care participă pe durata celor două zile peste
500 de persoane și peste 20 vorbitori veniți din întreaga țară. În urma evenimentului,
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mai mulți experți din industrie se decid să se alăture conceptului, ca mentori, printre
care Profesorul Cristian Kevorchian de la Universitatea din București și Andrei Pitiș, la
vremea respectivă președinte ANIS și investitor în serie. Feedback-ul lui Andrei Pitiș
este unul care îi face pe fondatori să pivoteze de la vânzarea de servicii de recrutare
către construirea unei comunități reale, nu deschisă către recrutori, ci către companii,
pentru a-și prezenta cele mai interesante tehnologii, arhitecturi și practici de inginerie
software cu care lucrează. Apare astfel un nou serviciu pe care Softbinator începe să îl
promoveze – branding al angajatorilor pentru angajatorii din tehnologie.
2013: Încurajați de prezența ridicată în cadrul primului eveniment și de nouă direcție de
a promova companiile și joburile lor într-un mod mult mai puțin intruziv comparat cu
recrutarea clasică, echipa se mărește și Gabriela Bejan se alătură ca partener pentru a
construi cea mai mare și longevivă comunitate pentru dezvoltatorii de software din
București, lansând „Talks by Softbinator” - o serie de evenimente sub forma de întâlniri,
workshop-uri și hackathons. Tot în același an, fascinat de prezentările vorbitorilor
entuziasmați de tehnologii de ultimă oră și ghidat de dorința de a dezvolta și software,
Daniel Ilinca devine Managing Director la Cornerstone Technologies, companie
americană, care se lansează pe piața de dezvoltare de software, având astfel ocazia să
participe la construcția de la zero a unei companii care livrează produse software pentru
piața internațională.
2014-2017: În această perioadă, Softbinator se reorganizează sub forma de ONG, are o
echipă executivă dedicată și atrage constant sponsorizări din partea companiilor de
software. Softbinator devine partener pentru mai multe conferințe și inițiative din
România, atrăgând inclusiv interesul vorbitorilor și organizațiilor din afara țării. În acest
mod, sunt organizate bilunar întâlnirile “Talks by Softbinator” fără întrerupere,
devenind astfel o platformă care aduce în același loc membri ai mai multor comunități
axate pe tehnologie. Radu Amarie își continuă activitatea de dezvoltator de software,
fiind CTO în mai multe startup-uri de succes. Daniel Ilinca continuă să construiască, în
calitate de Managing Director si apoi Managing Partner, în cadrul Cornerstone
Technologies (CST) și își începe activitatea investițională în diverse startup-uri din
România și SUA.
2017-2019: În grupul CST apare o nouă companie denumită Cornerstone Holdings,
inițiată și controlată de Daniel Ilinca. Aceasta companie va fi redenumită ulterior
Softbinator Technologies. În nouă companie Daniel atrage primii clienți importanți, atât
companii inovative de tip startup, cât și clienți de anvergură, reușind astfel să dubleze
veniturile de la an la an (de la 1.400.000 RON la 6.000.000 RON) și să crească
accelerat numărul de angajați și colaboratori. Compania își construiește și consolidează
expertiză, livrând soluții desktop, web și mobile construite cu tehnologii de ultimă oră
pentru clienți localizați pe 3 continente, cu precădere din afara Europei. Pe lângă
serviciile de dezvoltare de software, se lansează o nouă linie de business: traininguri și
consultanță pentru clienți corporații. În acești 3 ani, Daniel Ilinca începe să joace un rol
din ce în ce mai important pe scena de tehnologie din România: este ales membru în
board-ul ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, se implică în
proiecte de stimulare a educației IT în România, este invitat ca experți din industrie să
predea în cadrul Universității din București, Facultatea de Matematică și Informatică,
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devine membru al TechAngels – cel mai mare grup de investitori români în companii de
tehnologie.
Ianuarie 2020: Daniel Ilinca (CEO), alături de Marius Baisan (CTO), Alex Dianu (COO) și
Andreea Popa (CFO), lansează conceptul Softbinator prin redenumirea Cornerstone
Holdings în Softbinator Technologies. Sub noul brand, compania are în echipă 60 de
specialiști IT și dezvoltatori, cu operațiuni în București și Constanța.
Februarie 2020: Softbinator Technologies este premiată ca Membrul anului la Gala
ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii), pentru activitatea intensă
a companiei și sprijinul oferit în cadrul patronatului: sponsorizarea, jurizarea și
implicarea în proiectul Bursele ANIS – (organizația îi premiază anual pe cei mai inovativi
profesori din mediul academic, realizarea website-ului ANIS și implicarea în realizarea
studiului anual care vizează statutul industriei IT din România.
August 2020: Andrei Pitiș, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și investitori în IT
din România, investește în Softbinator Technologies, iar în noiembrie 2020 se alătură pe
poziția de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație (Chairman).
De asemenea, în august 2020, au fost decise și înregistrare la Registrul Comerțului
următoarele operațiuni: (i) transformarea Softbinator Technologies din societate cu
răspundere limitată în societate pe acțiuni, (ii) Majorarea capitalului social al Softbinator
Technologies de la 1.000 (o mie) lei la 90.000 (nouăzeci mii) lei și (iii) cooptarea în
acționariat a lui Andrei Pitiș.
Septembrie 2020: Softbinator Technologies și Simple Capital anunță o investiție de
200.000 de dolari într-o platformă de diete și bunăstare, Yummdiet Coaching SRL.
Softbinator preia 9,23% din capitalul social al companiei.
Octombrie 2020: Softbinator Technologies finalizează negocierile cu Bittnet Systems
S.A., în urma cărora Bittnet preia 25% din capitalul social al Softbinator în schimbul a 2
milioane de dolari, plătiți în numerar și acțiuni BNET.
Noiembrie 2020: Compania a fost apreciată pe cea mai urmărită platformă destinată
angajaților din România – Undelucram.ro – ca angajator de top, locul 4 atât în
clasamentul general, cât și în clasamentul pentru IT – fiind, de altfel, cea mai apreciată
companie 100% românească din top. Totodată, Softbinator Technologies primește din
partea Senatului Universității din București, premiul de „Angajatorul anului 2020”.
Decembrie 2020: Închiderea de an aduce din nou o dublare a cifrei de afaceri a
companiei (de la 6 milioane lei la peste 12 milioane lei), situație care se repetă an de an
din 2017. Creșterea a rezultat din vânzarea serviciilor aproape exclusiv în afara țării, cu
precădere în SUA și Israel – două dintre cele mai puternice hub-uri de tehnologie. Dacă
în anii anteriori s-a livrat către clienți din SUA și Israel, în ultimul an, pe lângă
consolidarea puternică în aceste piețe (creștere cu peste 50% față de anul trecut a
vânzărilor din fiecare țară), compania a atras clienți din regiuni noi – ASIA – Singapore,
Marea Britanie și Germania. În ceea ce privește industriile pentru care compania este
implicată în dezvoltarea de produse, Softbinator Technologies a continuat să livreze
soluții web și mobile pentru digitalizarea procesului de educație, lifestyle/domeniul
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medical și sănătate, e-payments, comerț electronic, online gaming și a bifat în 2020 arii
neexplorate în anii precedenți prin banking digital (inclusiv crypto), Internet of Things
(IoT), Automotive, explorând totodată o nouă verticală în expertiză de e-commerce:
marketplace-uri. Pentru companie a fost cu siguranță anul blockchain și al creșterii de
know-how în soluții bazate pe inteligență artificială, continuând astfel direcția din ultimii
ani de a sta foarte aproape de zonele cu potențial ridicat și în care se poate inova
accelerat. Această strategie de a aborda doar clienți care sunt dependenți de software
și livrează la rândul lor tehnologie utilizatorilor finali ca model de business, nu doar că a
dus la menținerea unei poziții sigure de creștere accelerată, dar a împins compania în
afara riscului de a fi afectată de efectele negative ale pandemiei.
Referitor la expertiza tehnică, pe lângă consolidarea și migrarea constantă către
ultimele versiuni stabile ale stack-urilor tehnologice deja utilizate în ultimii ani (Java,
.NET/C#, PHP, NodeJS, Python, React, Angular, MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB,
NodeJS, Kotlin, Swift, ReactNative), au fost adăugate noi limbaje, tehnologii și abordări
arhitecturale în matricea de abilități ale echipelor interne. Câteva mențiuni în această
direcție ar fi: Flutter (o alternativă lansată de Google, deja matură și cu o adopție ridicată
pentru dezvoltarea de soluții mobile cross-platform); Golang (limbaj modern devenit
recent foarte popular pe viteza cu care se pot dezvolta serviciile/microserviciile web);
Solidity și Python pentru blockchain/crypto (creare de soluții bazate pe contracte
inteligente folosind Ethereum, soluții scalabile care să deservească în timp real
schimbului de criptomonede); IoT (arhitecturi tolerante la erori / fault-tolerated,
comunicarea în real timp cu WebRTC).
Februarie 2021: Softbinator Technologies lansează programul Softbinator Labs,
program de cursuri gratuite pentru studenţii şi masteranzii la început de drum
profesional, care doresc să-şi dezvolte abilităţile tech şi să facă parte dintr-o companie
IT de succes. Programul de anul acesta, demarat în luna aprilie, a înregistrat 57 de
cursanţi, aleşi din peste 1350 de aplicanţi.
Aprilie 2021: Softbinator Technologies este nominalizată la categoria “Compania
anului” de către ANIS.
Mai 2021: Softbinator Technologies este premiată ca Business Services Company of the
Year la gala Romanian Business Services and Awards.
Iunie 2021: Softbinator Technologies intră în acționariatul TechMind, firmă de recrutare
specializată în domeniul tehnologiei, prin achiziționarea a 25% din acțiuni.
Iulie 2021: Softbinator Technologies decide sa achiziționeze 75% din capitalul social al
Ixperi - studio de UX Design construit de Radu Vucea, lider recunoscut în comunitatea
de design, cu peste 16 ani de experiență, fondatorul comunității pentru designeri din
România (Design Meetup), fost designer la Adobe, care a construit și a crescut echipa de
design locală Fitbit (acum Google).
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August 2021: Softbinator Technologies stabilește detaliile unui nou protocol de
colaborare cu cel mai semnificativ partener (reseller) al companiei Supreme
Technologies, alături de care urmează să consolideze poziția într-una dintre cele mai
efervescente piețe pentru jucătorii în tehnologie la nivel global – piața din Israel.
Colaborarea urmează să se concretizeze printr-o asociere (joint venture - JV),
partenerul israelian agreând deja printr-un contract separat să cumpere servicii de cel
puțin 1 milion USD de la Softbinator în următoarele 15 luni.
Septembrie 2021: Acționarii decid diminuarea valorii nominale a acțiunilor, de la 1 RON
la 0,1 RON, majorarea capitalului social de la 90.000 RON la 100.000 RON, rezultând un
număr total de 1.000.000 acțiuni, precum și răscumpărarea de către Companie a unui
procent de 10% ca acțiuni de trezorerie.

4.2

Servicii furnizate

UI/UX design bazat pe Design Thinking, Agile și Rapid Prototyping:

După cum a spus Martin Leblanc, „O interfață cu utilizatorul este ca o glumă - dacă
trebuie să o explicați, nu este atât de bună”. La Softbinator, ne concentrăm pe
prototiparea rapidă și apoi rafinare continuă, trecând de la wireframing la designul de
înaltă fidelitate. De fiecare dată când o soluție este pornită de la zero, ne asigurăm
întotdeauna că realizăm arhitectura, testăm conceptul și proiectăm prototipul înainte de
a scrie cod, pentru a fi cât mai eficienți în ceea ce privește timpul și costul. În general,
pașii pe care îi urmăm în ceea ce privește construcția UI/UX sunt:

●
●
●
●
●

Introducere
Descoperire & Cercetare (Discovery & research)
Crearea conceptului
Prototiparea rapidă
Colectare feedback și rafinare
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Dezvoltare software, DevOps și consultanță:

Emitentul formează echipe Agile (Scrum sau Kanban) pentru clienții săi, măsurând și
îmbunătățind constant performanța sa. Fundamental, ne axăm pe cele 3 principii din
Scrum (cel mai popular cadru Agile): inspecție, transparență și adaptabilitate și
construim soluții pentru diverse industrii utilizând cele mai bune practici de inginerie
software, tehnologii de vârf (de ultimă oră) și cele mai noi instrumente. În ultimii ani,
compania și-a îndreptat atenția spre blockchain (atât zona de criptomonede, dar mai
ales blockchain ca o soluție pentru a îmbunătăți încrederea în sisteme și aplicații din
afara sferei monetare) și inteligența artificială (vedere artificială - computer vision și
învățare automată - machine learning).

În ceea ce privește DevOps, pentru a se adapta cât mai repede pieței, aplicațiile au
crescut foarte mult în complexitate și creșterea realizată la un cost cât mai bun a
devenit un factor extrem de important. În timp ce asigurăm calitatea, construim cel mai
stabil mediu pentru dezvoltare pentru a permite un feedback constant și pentru a ne
asigura că sunt filtrate foarte bine și în mod automat problemele critice (bug-urile)
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înainte de a permite cod-ul să ajungă pe instanța de producție, cea accesată de
utilizatorul final. Suntem experți în integrarea cu furnizori de cloud precum Azure, AWS
sau Google Cloud Platform.
Conform Cynefin Framework (sistem inventat de Dave Snowden (IBM) pentru a ușura
modul în care se iau deciziile), în lumea dezvoltării software, sunt patru tipuri de
probleme (simple, complicate, complexe și haotice). Venim în ajutorul clienților cu cele
mai bune abordări pentru a elimina cerințele haotice și utiliza tehnici de tip dezbină și
cucerește (Divide et Impera) pentru a reduce situațiile complexe la situații simple. De la
identificarea tehnologiilor adecvate până la integrarea cu cele mai bune soluții deja
construite, obiectivul nostru este de a ne ajuta clienții să reducă costurile, să
îmbunătățească calitatea și să vină cu cele mai bune produse scalabile pe termen lung.
Serviciile noastre de consultanță includ, de asemenea, instruire pentru îmbunătățirea
expertizei clienților noștri în diferite subiecte tehnice (Dezvoltare, DevOps,
Infrastructură, UI / UX), gestionarea proiectelor (implementarea celor mai bune practici
Agile), lean și gândire creativă (design thinking).
●

●
●
●
●
●
●

Blockchain
Inteligență̆ Artificială
DevOps
RPA
Aplicații Web (bazate pe cloud)
Aplicații Desktop (Windows, MacOS) Aplicații Mobile (native și cross-platform)
Traininguri.

Testare Software:

Atunci când ne referim la calitate, considerăm că testarea este cel puțin la fel de
importantă ca scrierea de linii de cod. Ne asigurăm că urmărim cadranele de testare
Agile (asigurăm calitatea din perspectiva dezvoltatorilor, clienților, utilizatorului final și
din punct de vedere al performanței) și generăm soluții pentru toate fazele:

● Manuală (conform standarde ISTQB)
● Automată (Selenium, Uipath)
Tehnologii folosite de către inginerii Softbinator
Technologies:

●
●
●
●

Blockchain: Solidity/Rust Smart Contracts
Python AI/ML
UiPath
Jira, AWS, Azure, Git, Jenkins, Doker,
Kubernetes
● HTML5, CSS3, React, Angular
● Java (Spring Boot), .Net Core, Python,
NodeJS, Golang, PHP.
● MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, Neo4J
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●
●
●
●

C/C++, Java, C#
Android native (Java, Kotlin)
iOS native (Objective-C, Swift)
Cross-platform mobile: ReactNative, Flutter

4.3

Vânzări

Până în 2020, strategia de vânzări a Softbinator s-a bazat în special pe canalul de
parteneri (“Sales Channel Partners”) care în esență operează revânzarea serviciilor
noastre către un număr mare de clienți din rețeaua lor – atât în SUA sau Marea Britanie,
cât și în Israel.
Datorită specificului proiectelor de dezvoltare de software, dar și al dimensiunii și istoriei
companiei noastre, cel mai adesea partenerii de revânzare generează oportunități, iar
acestea ajung a fi negociate și “închise” (“closed as won”) de către echipa executivă.
Ca un nou pas de dezvoltare țintit pentru următoarea perioadă de dezvoltare (2021 –
2025) am început să testăm o abordare care să suplimenteze vânzările prin canalul de
parteneri, în scopul de a ne asigura o mai mare independență față de aceștia, o mai mare
fragmentare a clienților și, deci, o poziție de negociere mai favorabilă.
Astfel, pornind de la rezultatele și expertiza acumulată, dealurile aduse de CEO-ul Daniel
Ilinca și de COO-ul Alex Dianu, dar și de experiența și conexiunile semnificative de care
ne bucurăm datorită prezenței lui Andrei Pitiș și Bittnet în acționariat, am pilotat în
cursul anului 2021 o strategie bazată pe a genera intern („in-house”) noi oportunități de
business, chiar dacă acestea au fost tratate (gestionate până la închidere) tot de către
echipa de management.
Ne propunem să continuăm această dezvoltare prin a crea o echipă de vânzări internă
(proprie), localizată atât în România dar mai ales în Statele Unite, astfel incât să putem
pe de-o parte să „capturăm” o parte mai mare din valoarea adăugată pe care o creăm în
prezent alături de partenerii din canalul de distribuție, dar și pentru a putea gestiona
controla mai bine întregul proces de la identificarea de căi de acțiune („lead-uri”),
deschiderea de oportunități, managementul lor și până la închiderea cu succes a unei
noi vânzări.
O parte semnificativă din fondurile pe care intenționăm să le atragem vor fi dedicate
construcției echipei de vânzări, cu prezență în Statele Unite. în acest sens, conducerea
are deja programată o deplasare în Silicon Valley pentru perioada imediat următoare
plasamentului.
Acest proces va continua să fie suplimentat cu ceea ce facem deja foarte bine în
prezent: strategia de farming și de referrals. Astfel, odată ce semnăm un contract
pentru livrarea unei soluții software, călătoria noastră de vânzare alături de clientul
nostru abia începe. Echipa tehnică este instruită în mod deosebit astfel încât nu doar să
‘livreze ceea ce s-a cerut’ ci dimpotrivă, să încerce în mod activ să înțeleagă mai bine
planurile și nevoile clientului, astfel încât să poată recomanda fie direct, fie cu suportul
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echipei de management („account management”) noi soluții/noi oportunități de
dezvoltare software.

5. Acțiuni și structura acționariatului
La data întocmirii Memorandumului, capitalul social al Softbinator Technologies S.A.
este de 100.000 lei, fiind divizat în 1.000.000 de acțiuni nominative, în formă
dematerializată, liber transferabile, în valoare de 0,10 lei fiecare, subscris și vărsat
integral în numerar.
Structura acționariatului la data întocmirii documentului este următoarea:
Număr
Acțiuni
462.640
188.980
80.850
223.027
44.503
1.000.000

Acționar
Daniel Ilinca (CEO)
Bittnet Systems S.A.
Simple Capital SRL
Persoane fizice
Persoane juridice
TOTAL

%
Deținere
46,264%
18,898%
8,085%
22,3027%
4,4503%
100%

În afara acționarilor menționați în tabelul de mai sus, restul acționarilor (157 de persoane
fizice și 7 persoane juridice) au fiecare o deținere de sub 5%, rezultând astfel un
free-float de 26,7530%. În total, la data întocmirii Memorandumului, există un număr
total de 167 de acționari.
Înregistrarea în registrul comerțului a extrasului din registrul acționarilor din data de
29.09.2021 este realizată în baza cererii formulate de emitent, sub nr. 659983 din data
de 25.10.2021 și înregistrată la registrul comerțului la data de 27.10.2021, în baza
rezolutiei nr. 150118 din data de 26.10.2021. Data eliberării certificatului de înregistrare
depunere si mentionare acte este 27.10.2021.

6. Conducerea companiei
6.1. Administrarea societății
Compania este administrată de un Consiliu de Administrație, format de 3 membri aleși
cu un mandat de 4 ani. La momentul redactării prezentului Memorandum, Consiliul de
Administrație al Softbinator Technologies S.A. este format din următorii membri:
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Simple Advisers SRL, reprezentată prin Andrei Pitiș – Președinte
Consiliu de Administrație
Andrei Pitiș, Președinte în Consiliul de Administrație, este unul dintre cei mai cunoscuți
antreprenori și investitori din industria de IT din România. De-a lungul carierei sale
profesionale, Andrei Pitiș a activat în diverse companii de tehnologie. În 2013 a fondat
Vector Watch, start-up care a produs și lansat pe piață primul smartwatch românesc,
ulterior achiziționat de compania americană Fitbit. În urma acestei tranzacții, Andrei
Pitiș a deținut timp de doi ani funcția de VP of Engineering și timp de doi ani funcția VP
Product în cadrul Fitbit și respectiv a coordonat biroul companiei din București
(România) și echipe din birourile din San Francisco, Boston si Minsk. După plecarea din
cadrul companiei americane, în august 2020, Andrei Pitiș este dedicat 100%
programelor de susținere a start-up-urilor tech și investițiilor personale în tehnologie.
Andrei Pitiș este implicat în următoarele organizații neguvernamentale: ANIS – Asociația
Patronală a Industriei de Software, TechAngels, în calitate de membru fondator, Tech
Lounge organizator al programului de accelerare Innovation Labs, deasemenea în
calitate de membru fondator. Andrei este de asemenea implicat activ în companiile
Simple Capital SRL și PentestTools SRL.
Educație:

● 1996 – Masterat în Computer Science, Universitatea Politehnica din București
● 1995 – Diplomă de Licență în Computer Science, Universitatea Politehnica din
București
Experiență profesională:

●

●
●
●
●
●
●
●

2019 – prezent: Simple Capital, Fondator & CEO
2017 – 2020: Fitbit, VP Product & Coordonator biroul din București
2011 – 2016: Clever Taxi, Investitor & Advisor
2016 – 2018: ANIS, Vicepreședinte
2012 – 2016: ANIS, Președinte
2013 – 2016: Vector Watch, Fondator & CEO
2005 – 2010: IXIA, Senior Director & Coordonator biroul din București
1995 – prezent: Universitatea Politehnica din București, Profesor Asociat

Mandatul Simple Advisers SRL a început în data de 19.11.2020 și are o durată de 4 ani,
până la data de 18.11.2024.

DCI Management SRL, reprezentată
Vicepreședinte Consiliu de Administrație

prin

Daniel

Ilinca

–

Daniel Ilinca, este unul dintre cei mai activi antreprenorii IT din România. Este absolvent
al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București și al unui
master EMBA la Universitatea Tiffin din Ohio, SUA. Laureat Forbes 30 sub 30 în 2017,
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nominalizat la Antreprenorul Anului la Gala EY în 2021, inclus în catalogul celor mai buni
tineri manageri în 2021 de Revista Business Magazine, Daniel reprezintă industria IT la
cel mai înalt nivel, fiind ales de două ori membru în consiliul director al ANIS (Asociația
Patronală a Industriei de Software și Servicii) - organizație cu o istorie de peste 20 ani,
ce reprezintă peste 150 de companii IT ce își desfășoară activitatea în România.
Educație:

●
●

2011 – Diplomă de Licență în Matematică și Informatică – Universitatea din
București
2021 - Diplomă EMBA, Tiffin University, Ohio, SUA.

Experiență profesională:

●

●
●
●
●
●
●
●

2011 – prezent: Co-fondator, CEO Softbinator.
2018 – prezent: ANIS România, Vicepreședinte
2017 – prezent: The Quick Board, prezent: Investitor și VP Inginerie
2016 – prezent: Careers in White, CTO
2013 – 2020: Cornerstone Technologies International, Managing Partner
2009 – 2011: Asentinel, Inginer Software
2010 – 2011: Uniunea Studenților din România, Director General
2009 – 2010: Asociația Studenților de Matematica și Informatica, Președinte

Mandatul DCI Management SRL a început în data de 15.04.2021 și are o durată de 4 ani,
până la data de 14.04.2025.

Ivylon Management SRL, reprezentată prin Cristian Logofătu –
Membru Consiliu de Administrație
Cristian Logofătu este unul dintre co-fondatorii Bittnet, un grup de companii IT listat pe
Piața Principală a Bursei de Valori București. Cristian este licențiat în Finanțe la
Academia de Studii Economice din București și deține o diplomă de master în „Rețele de
Calculatoare” de la Universitatea din București. În anul 2019, Cristian Logofătu a fost
inclus în catalogul 100 Tineri Manager de Top publicat de revista Business Magazin.
Experiența lui Cristian este relevantă pentru noi nu doar în ceea ce privește piața de
capital, ci în special în zona de creștere accelerată a unui start-up de IT, a organizării
proceselor interne și a echipelor de vânzări, în context de scalare rapidă a business-ului.
Educație:

● 2006: Diplomă de Master în “Rețele de Calculatoare” – Universitatea din
București
● 2003: Diplomă de Licență în Finanțe – Academia de Studii Economice din
București
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Experiență profesională:

●

2020 – prezent: Bittnet Systems, membru în Consiliul de Administrație

● 2007 – 2020: Bittnet Systems, CFO, Cofondator
● 2003 – 2007: Universitatea din București – Departamentul ID, Economist
● 1999 – 2002: Universitatea din București – Departamentul ID, Web Designer
Mandatul Ivylon Management SRL a început în data de 15.04.2021 și are o durată de 4
ani, până la data de 14.04.2025. După listarea acțiunilor CODE, anterior datei de
31.12.2021, dl Logofătu își va depune mandatul de administrator, pentru a permite
actionarilor sa aleagă un administrator independent relevant noii structuri de
actionariat.

6.2. Conducerea executivă
Echipa executivă este format din următoarele persoane:

Daniel Ilinca – CEO / Director General
Daniel Ilinca, este unul dintre cei mai activi antreprenori IT din România. Este absolvent
al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București și al unui
master EMBA la Universitatea Tiffin din Ohio, SUA. Laureat Forbes 30 sub 30 în 2017,
nominalizat la Antreprenorul Anului la Gala EY în 2021, inclus în catalogul celor mai buni
tineri manageri în 2021 de Revista Business Magazine, Daniel reprezintă industria IT la
cel mai înalt nivel, fiind ales de două ori membru în consiliul director al ANIS (Asociația
Patronală a Industriei de Software și Servicii) - organizație cu o istorie de peste 20 ani,
ce reprezintă peste 150 de companii IT ce își desfășoară activitatea în România.
Educație:

●
●

2011 – Diplomă de Licență în Matematică și Informatică – Universitatea din
București
2021 - Diplomă EMBA, Tiffin University, Ohio, SUA.

Experiență profesională:

●

●
●
●
●
●
●
●

2011 – prezent: Co-fondator, CEO Softbinator.
2018 – prezent: ANIS România, Vicepreședinte
2017 – prezent: The Quick Board, prezent: Investitor și VP Inginerie
2016 – prezent: Careers in White, CTO
2013 – 2020: Cornerstone Technologies International, Managing Partner
2009 – 2011: Asentinel, Inginer Software
2010 – 2011: Uniunea Studenților din România, Director General
2009 – 2010: Asociația Studenților de Matematica și Informatica, Președinte
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La momentul realizării documentului, Daniel Ilinca deține 462.640 de acțiuni,
reprezentând 46,264% din capitalul social al Societății.

Marius Baisan – CTO
Marius Băisan, un adevărat pasionat de tehnologie, încă din anii copilăriei. Primele lui
interacțiuni cu ingineria software a avut în prim plan realizarea de aplicații web pentru
browserele telefoanelor Nokia. Pasiunea lui pentru tehnologie l-a ajutat să dobândească
rapid abilități pentru dezvoltarea de soluții software complexe, ajungând foarte rapid
într-un rol de arhitect. A fost, astfel, om cheie în coordonarea proceselor de arhitectură
unor produse software utilizate la scară largă. În timp, a dezvoltat o expertiză amplă în
domenii cum ar fi DevOps, Blockchain, Smart Contract Auditing, ajungând astfel în rolul
de Innovation Manager și mai apoi VP of Technology.
În prezent activează ca CTO al Softbinator Technologies și este esențial, prin experiența
sa vastă, pentru a menține compania și produsele dezvoltate de aceasta la un nivel înalt
de inovare, eficiență și calitate.
Fiind un împătimit al inovației, Marius a fost întotdeauna atras de produsele aflate la
început de drum, ajutând la formarea a 3 start-up-uri din zona medicală.
În anul 2021 a fost nominalizat în topul Forbes 30 sub 30.
Educație

●

2011 - Diploma de Inginer Software – Facultatea de Matematică și Informatică,
Universitatea din București

Experiență profesională:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2020 – prezent: Softbinator Technologies, CTO
2017 – prezent: Consultant pentru companii și start-up-uri
2019 – 2020: Cornerstone Technologies, VP of Technology
2018 – 2019: Cornerstone Technologies, Innovation Manager
2016 – 2020: Wellacopia, CTO, Cofondator
2015 – 2016: Grobyk, CTO, Cofondator
2014 – 2018: Cornerstone Technologies, DevOps Architect
2013 – 2014: Teamnet Solutions, Software Engineer
2012 – 2013: NetCompile, Software Engineer

La momentul realizării documentului, Marius Baisan deține 45.000 de acțiuni,
reprezentând 4,5% din capitalul social al Societății.

Alexandru Dianu – COO
Alexandru Dianu, pasionat de tehnologie, dar și de zona antreprenorială, a fost atras de
domeniul ingineriei software de la o vârstă fragedă, realizând primele aplicații desktop
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chiar înainte de începerea liceului. Pasiunea sa pentru dezvoltarea de produs („product
development”) l-a adus alături de Daniel Ilinca la relansarea Cornerstone Technologies în
România, în rolul de Senior Software Engineer. Ulterior, inclinațiile sale către
antreprenoriat, gestionarea exemplară a proceselor de dezvoltare pentru produsele în
care a fost implicat, împreună cu întreținerea si cultivarea relațiilor dintre companie și
clienți, l-au împins către funcția de Business Development Manager și mai târziu VP of
Business Development, având astfel un rol important în dezvoltarea grupului CST.
În prezent ocupă rolul de COO al Softbinator Technologies și este responsabil de
organizarea proceselor interne, cultură organizațională, dar și de menținerea unei
excelente comunicări între echipele de dezvoltare și clienți.
În 2015 lansează brandul Voxall Design, recunoscut în industria de imprimare tricouri din
România.
Educație:

●
●

2011 - Diploma de licență – Facultatea de Matematică și Informatică,
Universitatea din București
2013 – Diploma de master – Baze de date și Tehnologii WEB, Universitatea din
București

Experiență profesională:

●
●
●
●
●

2020 - prezent: Softbinator Technologies, COO
2019 – 2020: Cornerstone Technologies, VP of Business Development
2018 – 2019: Cornerstone Technologies, Business Development Manager
2015 – prezent: Voxall Design, Cofondator
2013 - 2018: Cornerstone Technologies, Senior Software Engineer

La momentul realizării Documentului, Alexandru Dianu deține 45.000 de acțiuni,
reprezentând 4,5% din capitalul social al Societății.

Andreea Marian-Popa – CFO
Andreea Marian-Popa, cu o înclinație serioasă către zona administrativă și-a început
cariera ca președinte al Asociației Studenților de Matematică și Informatică. Rezultatele
foarte bune au propulsat-o către Uniunea Studenților din România, ocupând rolul de
Secretar General, urmând să fie promovată în rolul de Vicepreședinte pentru Educație.
Experiența din domeniul administrativ au adus-o în anul 2015, alături de Daniel Ilinca, în
echipa Cornerstone Technologies, în rolul de Manager Resurse Umane, fiind rapid
promovată către funcția de Manager Operațional, funcție din care a avut o contribuție
majoră în dezvoltarea zonei operaționale și financiare a grupului CST.
În prezent este CFO-ul companiei Softbinator Technologies și are ca responsabilitate
principală consolidarea bazei solide din punct de vedere financiar și administrativ, pe
care compania continuă să se dezvolte fără piedici.
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Educație

●

2017 - Diploma de licență – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea
din București

Experiență profesională:

●
●
●
●
●
●
●

2020 - prezent: Softbinator Technologies, CFO
2016 - 2020: Cornerstone Technologies, Manager Operațional
2015 - 2016: Cornerstone Technologies, Manager Resurse Umane
2015 - 2016: Uniunea Studenților din România, Vicepreședinte pentru Educație și
Dimensiunea Socială a Învățământului Superior
2015 - 2016: Asociația Studenților din Universitatea București, Președinte
2014 - 2015: Uniunea Studenților din România, Secretar General
2013 - 2015: Asociația Studenților la Matematică și Informatică, Președinte

La momentul realizării documentului, Andreea Marian-Popa deține 18.000 de acțiuni,
reprezentând 1,8% din capitalul social al Societății.

6.3. Funcționarea organelor de administrare și conducere
Conform Actului Constitutiv, Societatea este administrată în sistem unitar, de către un
Consiliu de Administrație. Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a
Acționarilor pentru o perioadă determinată de 4 (patru) ani și pot fi realeși în funcție, cu
respectarea prevederilor Actului Constitutiv.
Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor,
sunt: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b)
stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea
planificării financiare; c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; d)
supravegherea activității directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării
generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; f) aprobarea oricăror
operațiuni / încheierea oricăror contracte, cu excepția contractelor încheiate în scopul
în scopul îndeplinirii obiectului / obiectelor de activitate ale Societății, cu o valoare
agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, g) introducerea cererii
pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedura
insolvenței; h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale
(puncte de lucru, agenții, reprezentanțe).
În afară de atributele mai sus indicate, conform Actului Constitutiv Actualizat, Consiliul
de Administrație este autorizat că pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de
09.09.2021, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe
emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.
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În acest sens, și exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior
menționate, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de
capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide
restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data
respectivei majorări a capitalului social.
Consiliul de Administrație a delegat conducerea executivă generală și operațiunile
zilnice ale Companiei către un Director General în persoana lui Daniel Ilinca, ale cărui
principale atribuții sunt următoarele:
- reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
-

aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri;

-

decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură in banca si
stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;

-

decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie si semnează acte juridice
cu privire la operațiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la bănci
comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise / Alternative de
Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară,
operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;

-

reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea,
contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții,
constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății
a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite
bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri si orice alte
produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate,
în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității
economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește
valoarea garanției;

-

angajează și concediază personalul Societății;

-

încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de
activitate al Societății, în limitele legii.

7.

Detalii cu privire la angajați

La sfârșitul anului 2020, Softbinator Technologies S.A. avea 63 de angajați. În medie
84% dintre angajații companiei sunt dezvoltatori software. Angajații companiei nu sunt
organizați într-un sindicat. Compania externalizează de asemenea, o parte din activități
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către subcontractori independenți, al căror număr fluctuează de la luna la luna și de la
an la an, în linie cu nevoile punctuale per proiecte client.

An

Nr. angajați
31.12

la

2018

12

11

2019

41

22

2020

63*

51

2021E

70

75

Nr. mediu angajați

E - Estimat
*din cei 63 de angajați la 31.12.2021, 2 sunt directori

Organigrama Softbinator Technologies S.A. este disponibilă mai jos:

Figura 1. Organigrama Softbinator Technologies
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Softbinator Technologies atrage constant programatori de excepție printr-o strategie
puternică de atragere a talentelor. Compania a construit și menținut o relație strânsă și
pe termen lung cu mediul academic: peste 15 angajați au participat ca experți în
domeniu alături de profesorii titulari la laboratoare și cursuri ale facultăților de profil din
București și Constanța în ultimii ani, aducând atât cunoștințe practice peste curricula
deja existentă, cât și introducerea de cursuri noi.
15% dintre dezvoltatorii de software lucrează cu Softbinator Technologies de mai bine
de 5 ani. Softbinator angajează de 3 ori mai ușor decât media din industrie, datorită
provocărilor profesionale pe care dezvoltatorii le întâmpină în cadrul Softbinator,
precum și datorită oportunităților de creștere.
În ceea ce privește distincțiile obținute, Softbinator Technologies a primit din partea
Senatului Universității din București, premiul de „Angajatorul anului 2020” și a fost
recunoscută pentru activitatea intensă în folosul industriei IT de către ANIS (Asociația
Patronală a Industriei de Software și Servicii) cu titlul de „Membrul ANIS al anului”. Tot în
2020, compania a fost apreciată pe cea mai urmărită̆ platformă destinată angajaților din
România – Undelucram.ro – ca angajator de top, locul 4 atât în clasamentul general, cât
și în clasamentul pentru IT – fiind, de altfel, cea mai apreciată companie 100%
românească̆ din top.
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8. Cotă de piață și principalii competitori
“Software is eating the world”, spunea Marc Andreessen încă din 20111. Industria IT este
noua regină oriunde în lume, având o influență în fiecare aspect al vieții. Fiind o cerere
din ce în ce mai mare pentru digitalizare, se observă și o creștere de la un an la altul a
cifrei de afaceri a companiilor producătoare de software. În ceea ce privește cifra de
afaceri, conform studiului ANIS 2019 și a calculelor companiei bazate pe date actualizate
și estimări din raportările INS privind rata de creștere a cifrei de afaceri din zona de
Activităţi de servicii informatice și în tehnologia informației în 2020 și 2021 până în
prezent (a se vedea Figura 2. de mai jos), industria de software și servicii în România a
crescut constant cu aproximativ 0,4 miliarde de euro anual între 2015 și 2017, în schimb
din 2018 creșterile au început să fie mai mari, cu o creștere de 90% pentru perioada
2018-2021, plecând de la 4 miliarde de Euro în 2015 și ajungând la 10,6 miliarde de Euro
în 2021.
Figura 2. Cifra de afaceri în industria software și servicii din 2015 până în prezent
(miliarde de Euro)

Notă: Valorile din 2015-2017 sunt preluate din Studiul ANIS 2019. Valorile din 2018 - 2019 sunt calculate de
Softbinator Technologies pe aceeași formulă, cu date actualizate oferite de INS la cerere. Valorile pe 2020 2021 sunt estimate pe baza Comunicatelor de presă INS, unde sunt prezentate creșterile pentru anul 2020
față de 2019, luna decembrie, cu o creștere de 22%, iar pentru 2021, ultimele informații disponibile oferă
procentul de 26,1% creștere în luna mai anul curent față de luna mai a anului trecut. Față de definiția
operată de ANIS, datele de la INS conțin și o parte de comunicații, însă așteptarea este ca rata de creștere
1

https://www.intercom.com/blog/the-decade-software-ate-the-world/
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să nu fie afectată substanțial, însă până la oferirea datelor exacte anuale, acestea sunt singurele date
disponibile în acest sens.
2020 (Creștere22%):
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/cif_af_serv_intrep12r20.pdf
2021 (Creștere26.1%):
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/cif_af_serv_intrep05r21.pdf

Softbinator Technologies a înregistrat o cotă de piață semnificativă în totalul industriei
de servicii software din România, cu 0,01% în 2019 și o estimare de 0.04% pentru anul
2025.
Cotele de piață din ultimii ani și estimările pentru anii următori în RON pot fi găsite în
tabelul următor:

2018
2019
2020
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E

Softbinator
Technologies
(RON)

Industria
software
și
servicii (RON)

Cotă de piață

2.938.442
6.197.367
12.338.354
15.554.543,38
20.254.499,38
24.933.087,58
28.891.160,27
33.580.432,36

26.359.069.362
32.748.936.099
39.953.702.041
50.381.618.273
57.178.934.613
65.995.275.700
74.607.891.986
82.414.720.699

0,011%
0,019%
0,031%
0,031%
0,035%
0,038%
0,039%
0,041%

E - Estimat
Notă: Pentru anii 2018 și 2019, datele privind cifra de afaceri în industria software și servicii sunt obținute
de la Institutul Național de Statistică. Pentru 2020 și 2021, cifrele de afaceri la nivelul industriei sunt
calculate pe baza procentelor de creșteri oferite public de Institutul Național de statistică (a se vedea
modalitatea de calcul explicată la secțiunea privind evoluția cifrei de afaceri în industria software și
servicii). Pentru anul 2021, cifra de afaceri a Softbinator Technologies a fost calculată pe baza creșterii
înregistrate în primul semestru al anului 2021, estimând menținerea acestei creșteri pentru tot anul 2021
(i.e. 25%). Estimările pentru anii 2022-2025 au fost realizate utilizând modele de regresie liniară pe baza
datelor existente.

Mai departe, Comisia Europeană arată că nivelul de integrare al tehnologiilor digitale la
nivelul companiilor în anul 2020 era moderat în majoritatea țărilor europene, astfel că se
observă necesitatea imediată a tehnologiilor digitale, cu un impact la orice nivel al
societății.
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Figura 3. Nivelul de integrare al tehnologiilor digitale la nivelul companiilor, comparație
între state (Comisia Europeană, 2020, Digital Economy and Society Index – DESI)

Notă: Grafic editat de autori pe baza graficului furnizat de Comisia Europeană, date DESI 2020:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-integration-technology-enterprises

Comparativ cu alte firme de dezvoltare software din România într-un clasament extins al
acestor firme, Softbinator Technologies ocupă o poziție de top, cu o creștere de 99% în
2020 față de 2019, în condițiile în care media de creștere a companiilor similare a fost de
26% față de anul precedent. Acest nivel de creștere al Softbinator Technologies este
similar celui comparativ între 2019 și 2018, păstrându-și o tendință semnificativă de
creștere, atât analizată individual, cât și comparativ cu firme similare din România.
Figura 4. Comparație Softbinator Technologies cu alte companii de dezvoltare software:
Creșterea cifrei de afaceri în 2020 față de 201

Notă: Calcule realizate de autori pe baza cifrelor de afaceri. Baza de date a fost creată utilizând datele
disponibile online folosind motorul de căutare Google, actualizate la data de 22 iulie 2021.
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Principalii competitori:
Piața de dezvoltare software din România este într-o creștere accelerată. Softbinator se
adresează în special pieței globale, principalii clienți provenind din US și Israel. La nivel
global există permanent un deficit de ingineri software, raportat la cererea substanțială
pentru dezvoltarea de produse. Așadar, competiția pe piața internă va fi în mod constant
axată pe atragerea și retenția celor mai talentati oameni din industrie.
Listă a principalilor competitori:
Denumire companie

Softelligence Engineering SRL

Zitec COM SRL

Qualitance QBS SA

Tremend Software Consulting SRL

ESSENSYS SOFTWARE SRL

PSS PROSOFT SOLUTIONS SRL

Scurtă descriere
Companie locală specializată în dezvoltarea și
implementarea
aplicațiilor
software
de
e-business de tip CRM, Web, Mobile și BI pe care
le integrează cu soluțiile existente în
infrastructură companiilor.
Companie
românească
specializată
în
dezvoltarea de soluții de afaceri, servicii și
produse tehnologice personalizate, aplicații
mobile, blockchain, precum și servicii de digital
marketing.
Companie locală de tehnologie și inovație care
creează produse și business-uri digitale pentru
organizații globale și startup-uri.
Companie specializată în furnizarea de soluții de
inginerie avansată pentru producătorii de
mașini, IoT și soluții bazate pe inteligență
artificială, învățare automată și biometrie.
Furnizor local de servicii software complete
pentru companii din domeniul bancar, financiar,
aeronautic sau naval.
Companie
românească
specializată
în
furnizarea de servicii de dezvoltare software și
implementare locală de soluții IT.
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9. Detalierea structurii veniturilor
operaționale pe segmente de activitate
sau pe linii de business
Linia
de
business
(RON)
Dezvoltare
software
Alte venituri
Total venituri
Linia
de
business
(RON)
Dezvoltare
software
Alte venituri
Total venituri

2018

%CA

2019

%CA

2020

%CA

2.938.442

100%

6.197.367

100%

12.216.428

99.01%

-

-

-

-

121.926

0.99%

2.938.442

100%

6.197.367

100%

12.338.354

100%

2020 S1

%CA

2021 S1

%CA

5.341.653

99.3%

6.680.624

99.64%

37.482

0.7%

24.322

0.36%

5.379.135

100%

6.704.946

100%

Efortul susținut în operarea și dezvoltarea principalei linii de business au făcut posibilă
evoluția de amploare a companiei. Astfel, măsurile de consolidare și strategiile adoptate
în zona activității de vânzare plasează principala linie de business, dezvoltarea software,
ca și componentă majoră în generarea veniturilor înregistrate de companie.
Managementul societății are ca și direcție strategică esențială extinderea și
diversificarea serviciilor din categoria "dezvoltare software". Conform estimărilor, și în
anul 2021, peste 96% din încasări vor fi generate de servicii din această categorie. În
categoria "alte venituri" sunt incluse încasări din servicii de training și servicii BPO.
Urmărind planul de afacere propus de conducere, societatea are în vedere diversificarea
liniilor de business prin adăugarea de încasări aferente comercializării Softbinator Magic
Stack, sub formă de licențe.
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10. Contracte semnificative cu clienți și
furnizori
Clienți
În tabelul următor sunt prezentate cele mai importante 5 contracte, în funcție de
ponderea în valoarea cifrei de afaceri.
Concentrația ridicată în primele 2 contracte este determinată de strategia companiei de
a atrage parteneri de distribuție din piețele dezvoltate. Astfel, parteneriatul cu Israel a
evoluat astfel de la 1 proiect (ianuarie 2019) la 3 proiecte (ianuarie 2021), având o
creștere a procentului generat din cifra de afaceri de la 20% la 47%. În anul 2020
compania a semnat 7 contracte noi, 3 dintre aceste confirmându-se și în 2021-2022.
În 2021 compania a consolidat și atras în portofoliu clienti mari și cu potențial ridicat de
upselling. De menționat aici Accenture, Uipath, Google, 888, Porsche. Gradul de
dependența de cei doi parteneri a scăzut semnificativ. Dacă fata de partenerul israelian,
relația s-a consolidat printr-un Joint Venture care ne asigura exclusivitate și s-au
semnat dealuri în direct contact cu clientul final, în ceea ce privește partenerul american
- dependenta de acesta în finalul lui 2021 va fi redusă la zero
Conducerea companiei a decis să nu divulge numele clienților și furnizorilor pentru a
menține competitivitatea companiei.
Vom continua să urmărim expansiunea prin parteneri de distribuție („channel partners”)
deoarece aceștia generează un grad mare de încărcare pe resursele umane și acces la
mulți clienți și multe tehnologii.
În paralel, unul dintre obiectivele pentru care derulăm acest plasament și una din
destinațiile intenționate pentru fondurile ce urmează a fi atrase este construirea unei
echipe de vânzări proprii, care să reducă gradul de dependență față de partenerii de
distribuție, și să crească “atomicitatea” vânzărilor.
Top 5 clienți în 2020
1
2
3
4
5

Domeniu tehnologic
Channel Partner Israel
eCommerce, FinTech
Channel Partner SUA
Health & lifestyle, EdTech
EdTech & training
Mobility & automotive
Health & lifestyle

% din CA
47.63%

Țara
Israel, SUA

Servicii livrate
Dezvoltare software

30.42%

SUA, Singapore

Dezvoltare software

5.24%
3.63%
3.10%

România
UK
România

Dezvoltare software
Dezvoltare software
Dezvoltare software
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Top 5 clienți în 2019
% din CA

3

Domeniu tehnologic
Channel Partner SUA
health & lifestyle
Channel Partner Israel
eCommerce
Gaming

4
5

1
2

Țara
SUA

Servicii livrate
Dezvoltare software

45.32%
20.70%

Israel, SUA

Dezvoltare software

13.73%

România

Dezvoltare software

EdTech & training

8.66%

România

Dezvoltare software

Gaming

6.47%

România

Dezvoltare software
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Furnizori
Tipologia activității noastre (dezvoltare software) face ca în mod natural să nu avem o
dependență de furnizori, și nici un grad mare de concentrare sau recurență a acestora.
În tabelele de mai jos reproducem primii 5 furnizori de tip ‘activități esențial’ (altfel spus
furnizori ‘relevanți’ pentru activitatea noastră), și ponderea lor în cifra de afaceri a
companiei.
Chiar dacă într-un an fiscal a existat un rulaj similar acestor furnizori în relație cu un
producător de mobilă, sau în alt an în relație cu un vânzător de servere, considerăm că
includerea unor astfel de furnizori în lista de furnizori semnificativi ar transmite o
imagine eronată, căci nu considerăm compania ca activând în domeniul achiziției /
vânzării de mobilă.
Poate singurul furnizor asupra căruia este relevant să atragem atenția este proprietarul
spațiului de birouri în care ne desfășurăm activitatea, cu o pondere de 5,11% din cifra de
afaceri aferentă anului 2020, datorită faptului că termenii contractului de chirie prevăd
o perioadă contractuală de 36 luni (până la data de 01.03.2023) și un preaviz de 120 de
zile în caz de denunțare unilaterală.
Top 5 furnizori esențiali în 2020*
1
2
3
4
5

Furnizor
Furnizor servicii design web&mobile
Furnizor servicii dezvoltare software
Furnizor servicii dezvoltare software
Furnizor servicii consultanta și dezvoltare software
Furnizor servicii consultanta și dezvoltare software
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% din CA
3,24%
2,46%
1,90%
1,31%
1,31%

Țara
RO
RO
RO
RO
RO
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Top 5 furnizori esențiali în 2019
1
2
3
4
5

Furnizor
Furnizor servicii design web&mobile
Furnizor servicii consultanta și dezvoltare software
Furnizor servicii dezvoltare software
Furnizor servicii consultanta și dezvoltare software
Furnizor servicii dezvoltare software

% din CA
3,63%
2,02%
1,65%
1,47%
1,41%

Țara
RO
RO
RO
RO
RO

11. Principalii indicatori operaționali
Venit lunar per dezvoltator (RON)
Indice esențial prin care se poate monitoriza în timp real profitabilitatea serviciului de

dezvoltare software. Obiectivul Softbinator este de a menține acest raport la un nivel
cât mai ridicat, astfel asigurându-ne că angajații vor avea parte de un pachet salarial
bun, care se încadrează în standardele pieței, în timp ce compania își menține marjă de
profit.
Venit lunar per dezvoltator (RON)

2018
16.639

2019
19.572

37

2020
19.109

2021(Q1)
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EBITDA (RON)
EBITDA, este indicele care ne oferă imaginea eficienței operaționale a companiei. Fiind
un indice utilizat la nivel global, putem folosi EBITDA pentru a ne compara cu alte
companii similare, din același domeniu, excluzând factorii ce nu țin de zona
operațională.
Totodată prin EBITDA urmărim capabilitatea companiei de a produce un profit
consistent.
Ca și metodă de calcul, EBITDA reprezintă suma între profitul din exploatare și ajustările
de valoare privind imobilizările (cheltuielile cu amortizarea).

EBITDA(RON)

2018
707.300

2019
2.316.636
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2020
3.158.160
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12. Scurtă descriere a ultimelor rezultate
financiare disponibile și gradul de
îndatorare al societății
Rezultate financiare auditate individuale aferente exercitiului
financiar incheiat în 2020

2018
neauditat
3.939
884.475
0
888.414

2019
neauditat
124.949
2.427.917
0
2.552.866

2020
auditat
959.446
4.145.732
77.713
5.182.891

Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Provizioane

130.374
0
0

285.838
0
0

2.192.190
0
74.763

Capitaluri proprii

758.040

2.267.028

2.915.938

TOTAL PASIVE

888.414
2.552.866
5.182.891
Sursa: Softbinator Technologies

RON
Active imobilizate
Active curente
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE

Pozitia financiara
La finalul anului 2020, activele totale ale societății aveau o valoare de 5.182.891 RON, o
creștere cu peste 103% față de perioada de raportare precedentă.

Active circulante
Cea mai mare parte (80%) din activele totale este formată din activele curente: creanțe
în valoare de 2.860.438 lei și casa și conturi la bănci (lichiditate) de 1.285.294 lei, în timp
ce societatea nu a înregistrat stocuri și investiții pe termen scurt.
Comparativ cu anul 2019, valoarea creanțelor este în creștere cu 25,2%. În anul 2020, că
structura, creanțele reprezentau 69% din totalul activelor circulante.
Lichiditatea Softbinator este de asemenea într-un context favorabil, înregistrând o
creștere de 795% în 2020, comparativ cu anul anterior.
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Active imobilizate
Valoarea imobilizarilor, având o pondere de 18.5% din totalul activelor, a fost de 959.446
RON, la sfarsitul anului 2020, reprezentand imobilizarile corporale.

Datorii
La finalul anului 2020, datoriile totale ale companiei au insumat 2.192.190 RON,
reprezentând în totalitate datorii pe termen scurt.

Datorii comerciale
Ponderea datoriilor din totalul pasivelor înregistrează o creștere de 31,1 puncte
procentuale.

Datorii financiare
La finalul anului 2020, datoriile financiare ale Emitentului, de 1.577.386 RON, sunt
reprezentate în proporție de 48,73% de finanțare externă (credite bancare pe termen
scurt) și 51,26% de împrumuturi acordate de asociați.
Împrumuturile acordate de asociați au fost achitate integral la data de 6 aprilie 2021.
Suma împrumutată a fost în total de 800.000 lei, iar dobanda aferentă a fost de
21.534,24 lei.
În ceea ce privește datoriile către Bugetul de Stat, la 31 decembrie 2020 erau
înregistrate datoriile curente, aferente lunii decembrie, cu scadență pe 25 ianuarie 2021.
Acestea au fost achitate în termen, nefiind necesară o solicitare de eșalonare.

RON
Datorii Totale
Casa și conturi la bănci
Datorii Totale Nete

2018
neauditat
130.374

2019
neauditat
285.838

2020
auditat
2.192.190

85.133
45,241

143.467
142,371

1.285.294
906,896

0

0

5.548

707.300

2.316.636

3.158.160

0

0

569,24

6,4%

6,1%

28,7%

14,7%

11,2%

42,3%

Cheltuieli cu dobânzile
EBITDA
Rata de acoperire a cheltuielilor cu
dobânzile (EBITDA)
Datorii Totale Nete / EBITDA
Gradul de îndatorare (Debt to Assets)

Sursa: Softbinator Technologies
Formule utilizate:
Datorii totale nete = Datorii totale – Casa si conturi la bănci
EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile = EBITDA/Cheltuieli cu dobânzi
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale
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Capitaluri proprii
La 31 decembrie 2020, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de
2.915.938 RON.
În anul 2019, în ceea ce privește capitalurile proprii compania a înregistrat cifre de trei
ori mai mari, comparativ cu 2018. Ritmul de creștere a fost relativ mai mic în anul
următor, astfel că ponderea resurselor proprii în totalul pasivelor ajunge la 56,3% în anul
2020.
2018
neauditat

2019
neauditat

2020
auditat

Venituri din exploatare

2.938.443

6.197.369

12.433.735

Cheltuieli din exploatare

2.231.406

3.906.187

9.399.454

Profitul din exploatare

707.037

2.291.182

3.034.281

52.859

14.578

66.662

Cont de profit și pierdere (RON)

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

14.465

24.334

160.925

38.394

-9.756

-94.263

Venituri totale

2.991.302

6.211.947

12.500.397

Cheltuieli totale

2.245.871

3.930.521

9.560.379

745.431

2.281.426

2.940.018

29.913

56.920

382.187

715.518

2.224.506

2.557.831

Rezultatul financiar

Profitul brut
Cheltuială cu impozitul pe profit
Profitul net

Sursa: Softbinator Technologies

Elemente ale performanței financiare
Începând cu anul 2018, compania a susținut un ritm accelerat de creștere a veniturilor,
reușind dublarea veniturilor de la an la an. Astfel, în anul 2020, veniturile au atins cele
mai mari valori din istoria Softbinator, ajungând la peste 12 milioane lei, fiind duble
comparativ cu anul precedent.
În primii 3 ani de activitate (2017-2019), principala linie de business - dezvoltare
software - a generat întreaga cifră de afaceri, în timp ce în anul 2020, Societatea a
obținut alte venituri din exploatare de 95.381 RON, reprezentând venituri din
operațiunea de vanzare a unor active.
Marja profitului operațional aferentă anului 2020 este de 24,4%. Cheltuielile de
depreciere și amortizare au fost în sumă de 123.879 lei. Astfel, valoarea EBITDA se ridică
la 3.158.160 lei, în creștere cu 36,3% față de anul precedent.
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Categoria principală de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile cu personalul angajat
în dezvoltare, în pondere de 56,33% și personalul subcontractat pentru dezvoltare, în
pondere de 20,25%. Dinamica acestui tip de cheltuieli reflectă intensificarea eforturilor
în direcția recrutării, retenției și dezvoltării din punct de vedere calitativ a resursei
umane.
Cheltuielile de exploatare au ajuns, la sfârșitul anului, la 9.399.454 RON, de 2,4 ori mai
mari decât în anul 2019. Principalul motiv care a determinat aceasta evolutie a fost
nevoia de creștere a numărului de specialiști implicați în proiecte. Astfel, s-au înregistrat
creșteri similare în categoria de cheltuieli cu personalul (31.12.2019: 2.035.685 lei, iar la
31.12.2020: 5.224.687 lei, o creștere de 2.5x), dar și în categoria de cheltuieli cu terții
(31.12.2019: 1.326.764 lei, iar la 31.12.2020: 2.688.830 lei, o creștere de 2.x). De
asemenea, odată cu mutarea sediului companiei (februarie 2020), se poate observa o
creștere cu aproximativ 150%, a cheltuielilor cu chirii, utilități și mentenanță.
Creșterea veniturilor cu 6.2 milioane lei în timp ce cheltuielile au crescut cu doar 5.5
milioane lei genereaza un o creștere cu 743 mii lei a profitului operațional - reprezentand
+32.4% față de anul anterior.
Rezultatul financiar înregistrat în 2020 a fost unul negativ, similar cu anul anterior, în
valoare de -94.263 RON, ceea ce a dus la realizarea unui profit net, la 31.12.2020, de
2.557.831 RON, în creștere cu 15% fata de anul 2019. Prin raportarea profitului net la
veniturile din exploatare înregistrate în 2020, rezulta o marja neta de profit de 20,6%.

Rezultate financiare auditate individuale aferente exercitiului
financiar încheiat la 30 iunie 2021
S1 2020
neauditat

S1 2021
auditat

353.779

934.663

2.015.905

3.464.988

0

114.028

2.369.684

4.513.679

911.998

1.762.962

Datorii pe termen lung

0

208.865

Provizioane

0

8.616

Capitaluri proprii

1.457.686

2.533.236

TOTAL PASIVE

2.369.684

4.513.679

RON

Active imobilizate
Active curente
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE
Datorii pe termen scurt

Sursa: Softbinator Technologies
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Pozitia financiara - Active
La jumătatea anului 2021, activele totale ale societății aveau o valoare de 4.513.679 RON,
o creștere cu 90.5% față de perioada de raportare precedentă. Factorii relevanți în
progresul înregistrat în categoria activelor societății sunt:
●

creșterea cu 75% a imobilizărilor, pana la 934.663 RON. La data de 30.06.2021,
imobilizările corporale (echipamentele de lucru și autoturisme) sunt în suma de
620.596 lei, iar imobilizările necorporale (aplicații software dezvoltate sau în curs
de dezvoltare) au o valoare de 314.067 lei.

●

Categoria de imobilizări necorporale cuprinde o platformă dezvoltată pentru un
client - concretizată în investiția în capitalul social al unui start-up (Yummdiet
Coaching), alături de demararea lucrărilor la primul produs dezvoltat 100% de
către Softbinator, denumit Softbinator Magic Stack.

●

Activele circulante sunt compuse din creante în total de 2.203.076 lei (în creștere
cu 73 de puncte procentuale, evoluție determinată în special de majorarea
termenelor de plată acordate clienților de la 30 la 60 de zile).

●

Poziția de numerar a Softbinator a evoluat de asemenea favorabil, înregistrând o
creștere de 69,3% în S1 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Pozitia financiara - Datorii
La jumătatea anului 2021, datoriile totale ale companiei au insumat 1.971.827 RON, dintre
care 89,4% sunt datorii pe termen scurt, în sumă de 1.762.962 RON.
Datorii comerciale
Ponderea datoriilor comerciale din totalul datoriilor pe termen scurt este de 18,7%, fiind
în scădere cu 6,6% față de nivelul înregistrat în S1 2020, progres rezultat ca urmare a
creșterii cifrei de afaceri, și implicit a încasărilor, dar și a utilizarii liniilor de credit în
vederea reducerii termenelor de plata către furnizori.
Datorii financiare
La jumătatea anului 2021, datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate în
proporție de 100% de finanțare externă. Societatea a accesat doua linii de credit (IMM
Invest de 750.000 lei și linie de credit rapidă de 250.000 lei) pentru a susține cheltuielile
curente, în contextul unor cicluri de încasări mai lungi.
În ceea ce privește datoriile către Bugetul de Stat, la 30 iunie 2021 erau înregistrate
datoriile curente, aferente lunii iunie, cu scadență pe 25 iulie 2021. Acestea au fost
achitate în termen, nefiind necesară o solicitare de eșalonare.
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RON
Datorii Totale
Casa și conturi la bănci
Datorii Totale Nete

S1 2020
neauditat
911.998

S1 2021
auditat
1.971.827

745.160
166.838

1.261.912
709.915

Cheltuieli cu dobânzile

580

28.537

EBITDA

1.386.217

1.754.674

Rata de acoperire a cheltuielilor cu
dobânzile (EBITDA)

2.390,03

61,49

Datorii Totale Nete / EBITDA

12,0%

40,5%

Gradul de îndatorare (Debt to Assets)

38,5%

43,7%

Sursa: Softbinator Technologies
Formule utilizate:
Datorii totale nete = Datorii totale – Casa și conturi la bănci
EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile = EBITDA/Cheltuieli cu dobânzi
Gradul de indatorare = Datorii totale / Active totale

Capitaluri proprii
În prima jumătate a anului curent, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era
de 2.533.236 RON (+73.8% vs. S1 2020). Factorii determinanti în aceasta evoluție sunt
creșterea capitalului social (de la 1.000 de lei la 90.000 de lei), rezultatul reportat în
sumă de 1.045.611 lei, dar și rezultatul exercitiului cu un total de 1.392.225 lei.
S1 2020
neauditat
5.379.137

S1 2021
auditat
7.626.200

Cheltuieli din exploatare

4.041.468

5.997.701

Profitul din exploatare

1.337.669

1.628.499

Venituri financiare

50.617

91.423

Cheltuieli financiare

19.593

94.355

31.024

-2.932

Venituri totale

5.429.754

7.717.623

Cheltuieli totale

4.061.061

6.092.056

1.368.693

1.625.567

180.114

233.342

1.188.579

1.392.225

Cont de profit și pierdere (RON)
Venituri din exploatare

Rezultatul financiar

Profitul brut
Cheltuială cu impozitul pe profit
Profitul net

Sursa: Softbinator Technologies
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Elemente ale performanței financiare
În prima jumătate a anului 2021, Societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 6.704.947
lei, în creștere cu 24.6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția afacerilor este
determinată de semnarea a 6 contracte noi, 4 dintre acestea avand o perioadă de
desfășurare mai mare de 1 an, dar și de succesul eforturilor depuse pentru dezvoltarea
echipelor deja existente.
Veniturile Operaționale ale societății sunt completate de venituri aferente producției în
curs, în valoare de 311.269 lei, ca urmare a capitalizării costurilor aferente dezvoltării
unei platforme software pentru Yummdiet - un client din domeniul diete și bunăstare
(„wellbeing”) și a demarării procesului de dezvoltare a primului produs propriu “Softbinator Magic Stack”. Dacă dezvoltarea platformei software pentru Yummdiet s-a
concretizat deja într-o investiție în capitalul acestei societăți, produsul nostru propriu
urmează a continua sa fie dezvoltat și apoi exploatat.
Capitolul “alte venituri din exploatare” înregistrează valoarea de 609 mii lei, egală cu
cheltuielile aferente cedării unor active în cadrul unui contract de leaseback. Aceste
venituri (fiind egale cu cheltuielile din cedare activelor) nu au nicio influență asupra
profitabilitatății companiei.
Marjă operațională aferentă S1 2021, calculată ca raportul dintre profitul din exploatare și
venituri totale din exploatare, este de 21,4%. Cheltuielile de depreciere și amortizare au
fost în sumă de 126.175 RON. Astfel, valoarea EBITDA se ridică la 1.754.674 RON, în
creștere cu 26,6% față de anul precedent.
În S1 2021, categoria principală de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile cu
personalul angajat în dezvoltare, în pondere de 49,5% și personalul subcontractat
pentru dezvoltare, în pondere de 13,5%.
Cheltuielile de exploatare au ajuns, la jumătatea anului 2021 la 5.997.701 RON, în creștere
cu 48,4% față de S1 2020, Principalul motiv este ca, într-un raport similar, au crescut și
cheltuielile cu salariile, ca urmare a strategiei de menținere și atragere de programatori
talentati.
Ca urmare, rezultatul din exploatare s-a majorat cu 21,7% față de anul anterior,
totalizand 1.628.499 RON. Deși activam într-un mediu dificil, caracterizat cu presiune pe
costurile salariale și ale colaboratorilor subcontractanti, și în S1 2021 s-a depășit pragul
de marjă țintă - valoarea de 20% (rezultatul din exploatare / cifra de afaceri).
Rezultatul financiar înregistrat în H1 2021 a fost unul negativ, spre deosebire de prima
jumătate a anului anterior, în valoare de -2.932 RON, ceea ce a dus la realizarea unui
profit net, la 30.06.2021, de 1.392.225 RON, în creștere cu 17,1% fata de S1 2020. Prin
raportarea profitului net la veniturile din exploatare înregistrate în S1 2021, rezultă o
marjă netă de profit de 18,3%.
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13. Politica și practica privind prognozele
În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori
mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de
Bursa de Valori București S.A., Softbinator Technologies S.A. se obligă să furnizeze
investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară
adoptat de Consiliul de Administrație, și publicat pe pagina oficială de internet a
Companiei, www.softbinator.com, după admiterea la tranzacționare pe segmentul SMT AeRO. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există
motive întemeiate, cu informarea promptă a investitorilor.
Prognozele financiare vor include proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli
(bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a
Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor
bugete de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste prognoze vor fi furnizate
investitorilor pe pagina oficială de internet a Companiei, www.softbinator.com, începând
cu data convocării AGA pentru aprobarea lor. Prognozele astfel publicate vor face parte
din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. Compania nu va furniza alte
prognoze financiare pe parcursul anului fiscal.
În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Companiei va depune eforturi
rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și
furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind
impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.

14. Politica și practica privind dividendele
Consiliul de Administrație al Softbinator Technologies S.A. (“Compania”) declară că
societatea își asumă angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanță Corporativă
aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul
Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de
operator de piață reglementată.
În acord cu principiile enunțate anterior, Compania se obligă să adopte o politică de
dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Compania
declară că o va respecta. În consecință, Consiliul de Administrație al companiei enunță
următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

-

Compania recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de
dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare
precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în companie.

-

Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea
Softbinator Technologies urmărește să obțină un echilibru între recompensarea
acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin
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urmare, compania propune acționarilor un model hibrid de politică de dividend,
care poate include distribuirea de acțiuni gratuite și/sau dividende în numerar.
-

Compania propune să își recompenseze acționarii, salariații și colaboratorii prin
acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile
nete acumulate de companie. Urmând acest model, capitalul va fi păstrat de
către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii
afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu
acțiuni gratuite. Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de
acțiuni cu titlu gratuit, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către
Consiliul de Administrație al Companiei prin emiterea unor comunicate financiare
în acest sens către investitori.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în
timp util. Ulterior admiterii la tranzacționare a Softbinator Technologies pe piața SMT a
Bursei de Valori București, o politică formală privind dividendele va fi publicată pe pagina
oficială de internet a companiei.
În ultimii 3 ani compania a acordat dividende asociaților săi. Astfel, dividendele au fost
distribuite și plătite integral, după cum urmează:
2018
% din profit distribuit 100%
ca dividend
Total repartizat la 715.516.64
dividende din profitul
anului
respectiv
(suma brută)
Sursa: Softbinator Technologies

2019
89.33%

2020
99.8%

1.987.143

2.552.468

Anterior hotararii de accelerare a dezvoltării companiei , prin adresarea catre investitorii
pe piata de capital, politica de dividende a companiei a fost una diferita, generata de
acordurile de investiții semnate cu Simple Capital si ulterior cu Bittnet Systems.
Odată cu hotărârea de a atrage fonduri prin plasament privat, in vederea listarii pe piata
AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, a fost necesara schimbarea politicii de dividend,
astfel incat sa nu contrazica noua abordare concentrata pe crestere si reinvestire.
Actionarii anteriori au fost de acord cu aceste modificări, și ultima distribuire de
dividende conform politicii anterioare a avut loc anterior realizării plasamentului privat astfel incat sa nu existe niciun dubiu despre folosirea sumelor atrase în plasament.
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15. Descrierea planului de dezvoltare a
afacerii
Planul de afaceri al Emitentului (cifrele în milioane RON)
RON
Venituri
Creștere (%)
EBITDA
Marjă (%)
Profitul din
exploatare
Marjă (%)
Profitul net
Marjă (%)

2020A

2021P

2022P

2023P

2024P

12.43

16.20

26.73

48.11

86.60

100.63

30.29

65.00

80.00

80.00

3.15

4.42

6.78

12.46

22.30

25.40

27.28

25.36

25.91

25.76

3.03

4.18

6.54

12.22

22.06

24.40

25.80

24.47

25.41

25.48

2.55

3.46

5.43

10.18

18.40

20.57

21.41

20.33

21.17

21.26

A=Auditat

Sursa: Softbinator Technologies

P=Prognozat

Alături de dezvoltarea atât pe verticală, cât și pe orizontală prin lansarea de noi servicii
(Smart Contract Audits și DevOps Legacy App Migrations) și a primului produs marca
Softbinator (Softbinator Magic Stack) și deschiderea de birouri de vânzări în SUA și
Israel, credem că accesul nostru la piața de capital poate să fie un element de
diferențiere în peisajul de dezvoltare de software autohton, oferindu-ne atât șansa de a
atrage capital pentru a plăti cash dețineri majoritare în cadrul altor companii, sau chiar
derularea de operațiuni de M&A în care să plătim cu acțiuni Softbinator, atâta timp cât
indicatorii noștri de evaluare sunt sensibili mai buni decat ai companiilor achiziționate.
Am constatat că și industria noastră, de dezvoltare de software este una foarte
fragmentată, cu mulți jucători ce au soluții și talent deosebit în organizație, dar care se
lovesc de probleme de creștere, de recunoaștere a brand-ului, de lipsa unor metode
moderne de motivare a angajatilor, etc. Ne propunem să urmărim (“pursue”) cu atenție și
această opțiune de dezvoltare.
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16. Destinația fondurilor atrase
Emitentul intenționează să utilizeze sumele atrase în urma plasamentului privat,
în sumă de 6 mil. RON, pentru a efectua:
●

●

Deschidere birouri de business development în SUA și Israel. SUA este cu siguranță
cea mai atractivă piață pentru Softbinator Technologies – nu doar pentru dimensiunea
mare de oportunități de business (start-up-uri, IMM-uri, unicorn-uri, companii mari), dar
și pentru gradul de inovare ridicat al produselor la care se lucrează, fapt ce ne expune
direct și constant la tehnologii de ultimă oră. Acesta din urmă este și motivul pentru
care reușim să atragem și ținem alături de noi cel mai bun talent – cei mai buni
dezvoltatori vor să contribuie la cele mai moderne soluții. Istoric, compania a realizat în
fiecare an cele mai multe vânzări în SUA, iar motivul deschiderii unui birou de dezvoltare
al afacerii în această piață este de a consolida prezența noastră printr-o echipă dedicată
care să poată lucra direct și pe același fus orar cu viitorii (generare de leaduri) și actualii
(upselling) clienți, putând astfel să avem o interacțiune directă, față în față. Deoarece
avem deja clienți și povești de succes alături de parteneri din California, în momentul de
față prospectăm deschiderea de operațiuni în această zonă, aici existând cele mai
binecunoscute hub-uri de tehnologie ale lumii concentrate în jurul San Francisco Bay
Area și Sillicon Valley (Palo Alto, Cupertino, Mountain View, San Jose). În ceea ce
privește Israelul, având deja o relație puternică și care a generat venituri de câteva
milioane de dolari în ultimii ani, vom investi alături de partenerii noștri din zonă în
activarea celor mai bune lead-uri și creșterea brandului Softbinator în special în fața
start-up-urilor care pot avea creșteri extrem de accelerate. Israel se diferențiază față de
orice altă piață din lume pentru că sunt cu adevărat ceea ce numim „start-up tech
nation”: dacă în 2021 întreg continentul european are 70 unicorni (start-up-uri evaluate
la peste 1 miliard de dolari), Israel are 65 de astfel de companii; de altfel, Israel are mai
multe companii de tehnologie listate pe bursa din SUA decât Asia (inclusiv Japonia) și
Europa la un loc. Ne propunem să alocăm o sumă de maxim 2,5 milioane lei pentru
această activitate, până la finalul anului 2022.
Achiziții de alte companii (M&A) cu specific similar de activitate (software
development) din România. Am constatat că și industria noastră, de software
development este una foarte fragmentată, cu mulți jucători ce au soluții și talent
deosebit în organizație, dar care se lovesc de probleme de creștere, de recunoaștere a
brand-ului, de lipsa unor metode moderne de motivare a angajatilor, etc. Ne propunem
ca accesul nostru la piața de capital să fie un element de diferențiere în peisajul de
dezvoltare de software autohton, oferindu-ne atât șansa de a atrage capital pentru a
plăti numerar dețineri majoritare în cadrul altor companii, sau chiar derularea de
operațiuni de M&A în care să plătim cu acțiuni Softbinator, atâta timp cât indicatorii
noștri de evaluare sunt sensibili mai buni decât ai companiilor achiziționate. Ne
propunem să alocăm o sumă de maxim 3 milioane lei numerar către astfel de achiziții
până la finalul anului 2022.
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●

Lansarea a două linii de servicii noi:
Smart Contract Audits (cel mai important subiect al momentului din domeniul
Blockchain). În ultimii ani, am avut un focus mare către blockchain, lansând destul de
multe proiecte în această zonă alături de clienți, cu precădere în zona de ECR20 tokens
(asseturi bazate pe blockchain care au valoare și pot fi trimise și primite) și Ethereum
Smart Contracts (un Smart Contract este similar cu un contract obișnuit prin care
părțile agreează de comun acord niște reguli/decizii, diferența fiind că acordul dintre
părți este scris și executat direct în linii de cod, beneficiindu-se astfel de valoarea pe
care o asigură blockchain: descentralizare, transparență, imutabilitate). În afara
universului Ethereum, o dată cu revoluția DeFi (descentralizare în domeniul financiar) și
apariția din ce în ce mai frecventă a chainurilor cu o scalabilitate a tranzacțiilor mult mai
mare decât Ethereum, am început să ne implicăm și în proiecte diverse de DeFi ca Yield
Farms, Vaults (practica de a bloca și/sau împrumuta criptomonede pentru un profit mai
mare comparat cu cel obținut dacă ai ține aceleași asseturi în mod clasic într-un
portofel crypto electronic). Observând că testarea și auditul pe codul din spatele Smart
Contracts sunt abordate destul de superficial (ajungându-se cu un risc mare în
producție), am început să ajutăm diferite proiecte prin auditarea contractelor. Astfel, am
construit o echipă de audit de securitate pe Smart Contracts ce va oferi servicii de audit
de securitate pe codul din spatele acestor contracte. Totodată, pe lângă auditul pe cod o
sa ajutăm și cu tot procesul de lansare al unui produs blockchain (acest proces fiind
diferit față de lansarea unui produs non-blockchain). Vrem să reducem numărul
exploiturilor și scamurilor pe crypto pentru a susține lansarea pe piață și adopția
tehnologiei blockchain la scară largă.
DevOps Legacy App Migration (adaptarea și migrarea aplicațiilor masive în Cloud). În
ultimii ani am avut cereri din ce în ce mai multe să ajutăm clienții să migreze aplicațiile
de pe serverele lor către cloud și să beneficieze astfel de întreaga eficiență pe care
această infrastructură o oferă (cost redus, scalabilitate pe verticală și orizontală,
securitate etc). Pentru a maximiza acest lucru, aceste soluții software legacy,
neoptimizate pentru infrastructura cloud au trebuit să fie adaptate/rescrise parțial sau
total. Tot acest proces, repetat de multe ori a stat la baza lansării acestui serviciu,
dedicat în general soluțiilor enterprise din banking, e-commerce, massive content.
Reorganizăm astfel o soluție web-based de tip monolit (totul într-o singură aplicație),
livrând o arhitectură modernă, bazată pe servicii sau micro-servicii, care se pot scala,
dezvolta și depana independent, neafectând astfel întreg sistemul.
Pentru aceste servicii, Emitentul își propune să aloce o sumă de maxim 1.5 milioane lei
pentru această activitate până la finalul anului 2022.

●

Lansarea și promovarea SMS (Softbinator Magic Stack) - primul produs 100% al
Softbinator. Principalele metrici care fac diferența pentru clienții noștri sunt viteza
sporită de lansare și costurile implicate pentru ca o aplicație/modul al unei aplicații
existente să ajungă de la idee la produs care servește utilizatorii finali. În sprijinul lor,
construim SMS ca un set robust de librării software ce se pot extinde și prin care se pot
dezvolta accelerat aplicații web și mobile bazate pe tehnologii enterprise. Pe lângă asta,
adăugăm multă flexibilitate și evităm să forțăm clientul să fie legat de o anumită
arhitectură/abordare rigidă așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul utilizarii unui
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CMS, framework low-code sau a oricărei soluții clasice de prototipare rapidă (abordare
ce duce de cele mai multe ori la o rescriere ulterioară). Cu siguranță modulele (features)
care definesc logica de business (core-ul unei aplicații) trebuie gândite, dezvoltate și
testate de la zero, însă orice aplicație mai are nevoie și de alte module care implică timp
și costuri (de cele mai multe ori ridicate), dar care sunt foarte comune (exemplu
login/înregistrare cu Facebook, Google, Apple; integrare cu un procesator de plăți;
Editare/Adaugare/Stergere useri; ierarhizare drepturi useri; notificări; chat; diverse
patterns și flow-uri generale). Astfel, reușim prin SMS să optimizăm întregul proces de
realizare a unei aplicații web sau mobile, echipa de dezvoltare putând să fie eficientă
(livrare mai rapidă și la costuri reduse). Ne propunem să alocăm o sumă de maxim 1.5
milioane lei pentru această activitate până la finalul anului 2022 (acest produs fiind deja
în execuție la momentul redactării documentului).

17. Factori de risc
Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atenția
managementului este concentrată pe identificarea riscurilor și incertitudinilor
emergente pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele
riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra performanței, situației financiare și
planurilor de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos.
Performanța poate fi afectată de riscuri și incertitudini suplimentare, altele decât cele
enumerate mai jos, și unele riscuri încă necunoscute care pot apărea în viitor.
Riscul asociat cu persoanele cheie
Succesul și capacitatea de a livra proiecte clienților depind în foarte mare măsură de
abilitățile personalului, de motivația precum și de loialitatea acestuia. Piața românească
de IT este una foarte competitivă și, în consecință, industria aduce cu sine un grad de
risc privind retenția angajaților / colaboratorilor. Activând în această industrie
specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice
avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a
dezvoltatorii și acordă un interes deosebit acestui factor cheie (Emitentul a fost declarat
Angajatorul Anului 2020 de către Senatului Universității din București). Ca în cazul
oricărei companii de profil, nu poate fi exclusă posibilitatea ca, în viitor, compania să nu
își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage
alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta
poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, întrucât pierderea membrilor
din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ
asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei compania
își propune, printre altele, ca în anii următori să implementeze programe de ESOP
(Employee Stock Option Plans), ca o modalitate de reducere a acestui risc.
Riscul privind concurența
Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în
special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă, va
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intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de companie,
având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.
Riscul pierderii reputației
Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în
mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a
Softbinator Technologies. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de
recunoașterea brandului Softbinator Technologies și de reputația acestuia pentru
calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Softbinator
Technologies ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de securitate
cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din
modul în care Softbinator Technologies își desfășoară sau este percepută ca își
desfășoară activitatea. Pentru diminuarea acestui risc, Emitentul alocă atenție și
resurse în scopul dezvoltării unor relații contractuale cu clienți și furnizări ce sunt
respectate întocmai, arată permanent transparență în îndeplinirea obligațiilor astfel
asumate, și, de asemenea, beneficiază de îndrumarea membrilor CA, cu o îndelungată
experiență în clădirea și menținerea reputației în industrie.
Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii
Obiectivul strategic al Companiei este de a dezvolta în mod continuu relațiile cu clienții.
Nu poate fi exclusă posibilitatea ca Softbinator să nu fie capabilă să extindă baza
curentă de clienți sau posibilitatea ca relațiile cu clienții existenți să se deterioreze.
Există, de asemenea, și riscul ca Societatea să nu fie capabilă să îndeplinească alte
elemente din strategia pe care și-a definit-o, adică: lărgirea forței de vânzări, stabilirea
de birouri locale în principalele orașe ale țării, extinderea bazei de clienți și furnizarea de
traininguri pentru un număr mai mare de potențiali clienți, iar dezvoltarea și crearea de
parteneriate strategice cu firme cu profile similare sau complementare nu se vor dovedi
de succes. Pentru a reduce acest risc, Compania intenționează să continue să extindă
oferta de produse și servicii și să imbunatateasca activitățile de marketing.
Riscul asociat cu realizarea prognozelor
Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii.
Compania își propune să emită periodic prognoze privind evoluția principalilor indicatori
economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital o imagine
fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în vedere de
companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între
datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor
anuale și semestriale, iar politica privind prognozele urmează să fie publicată pe site-ul
Companiei. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă există riscul de
neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot
fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care
nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau
anticipat.
Riscul economic și politic
Activitatea și veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului
economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte
negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice
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nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a
puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate
de Emitent.
Riscul fiscal, legislativ și riscul legat de reglementări
Afacerile de zi cu zi, precum și planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate de
eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având efecte
asupra planului de afaceri pentru următorii ani precum și asupra rezultatelor
operaționale ale Emitentului.
Riscul de preț
Riscul de preț reprezintă riscul ca prețul de piață al produselor și serviciilor vândute de
companie să fluctueze în așa măsură încât să facă neprofitabile contractele existente. În
acest sens, Emitentul include în contracte clauze contractuale care să diminueze acest risc
(clauze de impreviziune / renegociere a prețului). În cazul prețurilor forței de muncă
(angajați sau subcontractori), compania nu are contracte pe termen lung, cu livrări
succesive și prețuri fixe cu clienții, putând astfel oferta în orice moment ținând cont de
situația curentă. Compania estimează că orice creștere a costurilor cu forța de muncă va
afecta similar întreaga industrie, nu doar Compania.
Riscul de cash-flow
Acesta reprezintă riscul ca societatea să nu-și poată onora obligațiile de plată la
scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea
unui nivel suficient de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin
facilități de credit contractate adecvat. Compania monitorizează nivelul intrărilor de
numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de
numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii. Datorită acestui
model de afaceri, care include furnizarea de servicii de monitorizare sub o taxă fixă
lunară, societatea reușește să mențină un flux de numerar sănătos.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor companiei și este asociat cu deținerea de
stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un interval
de timp rezonabil, astfel încât Compania să își poată îndeplini obligațiile de plată către
creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Companie a acestor obligații de
plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii Companiei
(furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a activelor
principale ale Companiei sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenței
Companiei, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de acțiuni și
activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor Companiei.
Activitatea Companiei nu depinde de deținerea de active imobilizate sau financiare și de
transformarea acestora în active lichide. Activele tangibile ale societății (echipamente
tehnologice) sunt folosite în activitatea curentă (prestarea serviciilor).
Riscul gradului de îndatorare
Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea
activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste
contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative
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și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea
clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent și este posibil ca Societatea să nu
dispună de lichidități suficiente pentru a satisface obligațiile de rambursare în cazul
accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de
numerar din operațiuni suficient și astfel nu există nicio asigurare ca Societatea va avea
acces la împrumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor. Este
posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea
sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor, restructurarea
datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei. Este posibil ca
aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfacători. Abilitatea
societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în condiții
rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiară
la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile curente și
de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care Compania
activează. În cazul în care Compania nu generează un flux de numerar din operațiuni
suficient și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca
aceasta să nu dispună de suficient numerar care să-i permită să-și îndeplinească toate
obligațiile financiare.
Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare
Unele din aceste contracte de finanțare ale Companiei prevăd o rată variabilă a dobânzii.
Prin urmare, Compania este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata
contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și
rezultatelor operațiunilor Companiei. De asemenea, în cazul deteriorării mediului
economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea
contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea
duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a
Companiei.
Riscul de contrapartidă
Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu
își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui
contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului
de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale
externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții
financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.
Riscul asociat cu litigiile
În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre
altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie
afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care
are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de
orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment. La data prezentului
document, Emitentul nu are niciun proces în desfășurare pe rolul vreunei instanțe de
drept cum / sau al vreunei instanțe arbitrale.
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Riscul asociat pandemiei de COVID-19
Anul 2020 a fost marcat de izbucnirea și amplificarea pandemiei COVID-19 (desemnarea
oficială de către OMS). Compania a implementat măsuri concrete pentru a-și proteja
angajații dintr-un stadiu foarte timpuriu (lucru în ture fără ca angajații să se
intersecteze, purtarea obligatorie a măștii, dezinfectări multiple ale spațiilor, lucru de
acasă/prezența prin rotație pentru angajații administrativi) și susține intens campania
de vaccinare. Cu toate acestea, există în continuare riscurile legate de blocarea
temporară a activității companiei, datorită unei potențiale înregistrării a unui număr
mare de cazuri simultane în cadrul organizației, riscuri care pot afecta performanța
operațională și financiară a companiei.
Riscul asociat cu sistemele IT
Eficiența activității Companiei depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de
gestiune utilizate de aceasta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale
Companiei ar putea perturba activitatea Companiei, ar putea determina dezvăluirea sau
utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale
reputației Companiei, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi.
Materializarea oricărora dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ
asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Companiei.
Risc privind protecția datelor cu caracter personal
Compania colectează, stochează și utilizează, în cadrul operațiunilor sale, date cu
caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali și angajați, care s-ar
putea afla sub protecție contractuală sau legală. Deși încearcă să aplice măsuri de
prevenire în vederea protejării datelor clienților și angajaților în conformitate cu cerințele
legale privind viața privată, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte nerespectări
ale legislației pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi produs deja. Compania
lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii și anumite societăți de software care pot
constitui, de asemenea, un risc pentru Companie în ceea ce privește respectarea de
către aceștia a legislației relevante și a tuturor obligațiilor privind protecția datelor
impuse acestora sau asumate de aceștia în contractele relevante încheiate cu
Compania.
În cazul în care se produc orice încălcări ale legislației privind protecția datelor, acestea
pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a
angajaților și directorilor, daune ale reputației și perturbarea clienților, cu un posibil efect
negativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și situației financiare
ale Companiei.
În scopul diminuării acestor riscuri, Compania a implementat măsuri / remedii juridice și
tehnice conform recomandării specialiștilor.
Risc asociat cu insolvența și falimentul
Legislația din România privind falimentul și executarea nu oferă același nivel de drepturi,
remedii și proiecții de care se bucură creditorii conform regimurilor juridice din alte
jurisdicții ale Uniunii Europene, în sensul blocării cererilor și executărilor pe toată durata
procedurii. În special, legislația și practica privind falimentul și executarea din România
pot face recuperarea de către Emitent a sumelor legate de creanțele garantate și
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negarantate în instanțele din România mult mai dificilă și îndelungată comparativ cu alte
țări. În ultimii ani, insolvența în România a cunoscut o dinamică nefavorabilă, societățile
insolvabile, precum și societățile care au raportat pierderi nete, fiind în mare parte
responsabile de înrăutățirea disciplinei de plată în întreaga economie. Incapacitatea de a
obține remedii legale eficiente într-un timp rezonabil poate afecta în mod negativ
activitatea, situația financiară, rezultatele operațiunilor, lichiditatea sau perspectivele
Emitentului.
Particularizând față de industria în care activează Emitentul, riscurile nu vizează atât
potențialul de insolvență, cât lichiditatea partenerilor contractuali față de care putem
înregistra creanțe (de exemplu, start-ups cu finanțări ce pot fluctua). Față de toate
aceste riscuri, Emitentul aplică o construcție a contractelor și a înțelegerilor comerciale
care să prevină situația acumulării de creanțe neîncasate.
Riscuri legate de acțiuni
Acțiunile ar putea să nu fie o investiție potrivită pentru toți investitorii

Fiecare potențial investitor în acțiuni trebuie să determine gradul de adecvare al
investiției în lumina propriilor împrejurări. În special, fiecare potențial investitor ar trebui:

-

să aibă cunoștințe și experiență suficientă pentru a face o evaluare semnificativă
a avantajelor și riscurilor investiției în acțiuni;

-

să aibă acces și să dețină instrumente analitice adecvate pentru a evalua, în
contextul propriei sale situații financiare specifice, o investiție în acțiuni și
impactul pe care o astfel de investiție îl va avea asupra portofoliului său global de
investiții;

-

să înțeleagă temeinic termenii acțiunilor și să cunoască comportamentul oricăror
indici și a piețelor financiare relevante; și

-

să poată evalua (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii posibile
privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care ar putea afecta
investițiile și capacitatea acestora de a suporta riscurile aplicabile.

Potențialii Investitori nu ar trebui să investească în acțiuni decât dacă au expertiză (fie
singuri, fie cu ajutorul unui consilier financiar) pentru a evalua modul în care vor
funcționa acțiunile în condiții în schimbare, efectele asupra valorii acestor acțiuni și
impactul pe care aceste investiții îl vor avea asupra portofoliului de investiții al
potențialului investitor. Activitățile de investiții ale investitorilor fac obiectul legilor și
regulamentelor aplicabile investițiilor și/sau analizei sau reglementării de către anumite
autorități iar fiecare potențial investitor ar trebui să consulte consilierii juridici sau
autoritățile de reglementare corespunzătoare.
Regim fiscal

Potențialii cumpărători și vânzători de acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate
cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate
cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se
bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în Prezentul Document, ci să
apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile
achiziției, deținerii sau vânzării de acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să
aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor. Această
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analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul
fiscal din acest document.
Modificări legislative

Condițiile acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau
în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui
Document. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri
judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel
de legi sau practici administrative ulterioare documentului.
Riscul investiției directe în acțiuni

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în
acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau
participații în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital
și prețurilor acțiunilor.
Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor pe
acțiune și lichiditatea tranzacțiilor

Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT - AeRO
depinde de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori.
Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Companiei după debutul
pe piața AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se
garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la
un preț satisfăcător.
Acțiunile pot să nu fie tranzacționate în mod activ

Ulterior admiterii la tranzacționare în cadrul AeRO - SMT – Sistemului Multilateral de
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, este posibil ca acțiunile să nu
aibă o piață de tranzacționare definită și, de asemenea, este posibil ca o astfel de piață
să nu se dezvolte niciodată. Dacă, totuși, se va dezvolta o piață de tranzacționare, este
posibil ca aceasta să nu fie foarte lichidă. Prin urmare, este posibil ca investitorii să nu
reușească să-și vândă acțiunile cu ușurință sau la prețuri care să le asigure un
randament comparabil cu cel obținut în cazul unor investiții similare, care au dezvoltat o
piață secundară. Nu există nicio garanție că acțiunile, chiar și în cazul în care se așteaptă
să fie listate la BVB, vor fi tranzacționate în mod activ, și în caz contrar, o astfel de
situație ar fi de natură să determine o creștere a volatilității prețului și/sau să aibă un
impact nefavorabil asupra prețului acțiunilor.
Faptul că acțiunile emise ar putea fi admise la tranzacționare pe AeRO - SMT nu
garantează tranzacționarea în mod activ a acestora.
Valoarea de piață a acțiunilor

Valoarea acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente
economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte din lume,
inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se
tranzacționează acțiunile. Prețul la care un deținător de acțiuni va putea să vândă
acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul
cumpărător, ce ar putea fi substanțială.
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Alte riscuri

Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior
sunt cele mai semnificative riscuri de care societatea are cunoștință la momentul
redactării documentului. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în
mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității Emitentului, iar societatea nu
poate garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de
risc și incertitudini de care societatea nu are cunoștința la momentul redactării
documentului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare,
performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor
companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile
necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.
Prin urmare, decizia investitorilor potențiali, dacă o investiție în instrumentele financiare
emise de către Emitent este adecvată, ar trebui să fie luată în urma unei evaluări atente
atât a riscurilor implicate, cât și a celorlalte informații referitoare la emitent, cuprinse
sau nu în acest document.

18. Valorile mobiliare ce urmează a fi admise
la tranzacționare; Oferte de valori
mobiliare derulate în perioada de 12 luni
anterioară listării
18.1. Valorile mobiliare ce urmează a fi admise la tranzacționare
Prezentul Memorandum a fost întocmit în vederea admiterii la tranzactionare în cadrul
Sistemului Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București a acțiunilor
emise de Softbinator Technologies S.A.
Prin Hotărârea nr. 12 din 23.09.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Softbinator Technologies S.A. s-a aprobat operațiunea de vânzare a 100.000 acțiuni
proprii, ordinare, nominative, în formă dematerializată și listarea acțiunilor societății la
BVB. Parametrii Ofertei au fost stabiliți prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din
22.09.2021.
În acest context, Emitentul a derulat prin intermediul SSIF Tradeville SA, în data de 28
septembrie 2021, o oferta de vanzare de actiuni adresata unui numar de mai puțin de
150 de persoane fizice sau juridice, investitori de retail, pe un stat membru al Uniunii
Europene, fără întocmirea și publicarea unui prospect. În urma acesteia, au fost vândute
de către Softbinator Technologies S.A. un număr de 100.000 acțiuni, cu o valoare
nominală de 0,1 lei.
În cadrul plasamentului privat au fost vândute acțiuni către 128 de investitori, dintre
care 25 investitori calificați (inclusiv profesionali), iar restul 103 de retail. Dintre
investitorii de retail, 6 sunt persoane juridice române și restul de 97 sunt persoane fizice,
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dintre care un investitor este persoana fizică străină. În urma derulării plasamentului,
societatea are un număr total de 167 actionari la data realizarii acestui Memorandum.
Prețul Final din Ofertă, de 60 RON, a fost stabilit în urma unei licitații derulate în cadrul
Plasamentului Privat din data de 28 septembrie 2021. Prețul a fost stabilit inițial în
intervalul 50 - 60 RON, iar în urma suprasubscrierii la nivelul maxim de preț, de 60 RON,
s-a stabilit astfel Prețul Final din Ofertă. Intervalul de preț a fost stabilit de Emitent
luând în considerare mai mulți factori, inclusiv mediul de piață.
Valoarea capitalizării anticipate rezultate în urma plasamentului privat, din 28
septembrie 2021, compusă din numărul total de acțiuni disponibile (1.000.000), la
valoarea nominală de 0.10 lei fiecare, plus o primă de emisiune de 59,90 lei pe acțiune, iar
aceasta totalizează 60.000.000 RON.

18.2. Oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioară
listării
Schimbări corporative (Corporate changes)

În august 2020, au fost decise și înregistrare la Registrul Comerțului următoarele
operațiuni: (i) transformarea Softbinator Technologies din societate cu răspundere
limitată în societate pe acțiuni, (ii) Majorarea capitalului social al Softbinator
Technologies de la 1.000 (o mie) lei la 90.000 (nouăzeci mii) lei și (iii) cooptarea în
acționariat a lui Andrei Pitiș.
În decembrie 2020, a fost derulată și înregistrată vânzarea către Bittnet Systems S.A. a
unui număr de 22.500 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare, și o valoare totală
de 22.500 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății, după cum urmează:
(i) Daniel Ilinca a vândut 18.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o
valoare totală de 18.000 RON, reprezentând 20% din capitalul social al Societății și (ii)
Andrei Pitiș a vândut 4.500 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu (RON) fiecare și o
valoare totala de 4.500 RON, reprezentând 5% din capitalul social al Societății.
În vederea derulării plasamentului privat pentru listarea ulterioară a Companiei,
Adunarea Generala a Acționarilor a decis în 9 septembrie 2021 splitarea în proporție de
10:1 a valorii nominale a acțiunii (de la 1 RON la 0,1 RON), cu scopul de a genera o
‘atomicitate’ detinerilor acționariatului, în cadrul Hot. AGEA nr. 8/9.09.2021. Astfel,
numărul total de acțiuni a crescut de la 90.000 la 900.000 acțiuni.
Ulterior acestei operațiuni, AGA a decis majorarea capitalului din profiturile nedistribuite
ale anilor anteriori, cu un număr de 100.000 acțiuni, ce au fost rascumparate de către
Societate de la acționari la valoarea nominală (0.1 lei pe acțiune), în scopul oferirii
acestora în cadrul Plasamentului Privat. Rascumpararea a fost decisă în cadrul AGA și a
fost realizată conform prevederilor Legii 31 / 1990 - acționarii primind contravaloarea
valorii nominale a actiunilor rascumparate de Societate.
La data de 24 septembrie 2021, anterior plasamentului, pentru a acorda o șansă
membrilor echipei / colaboratorilor de a face parte din acționariatul Companiei și din
parcursul său de companie listată, acționarii principali (Daniel Ilinca, Simple Capital, și
grupul Bittnet) au vândut un număr de 59.530 acțiuni către 35 persoane fizice (angajați
și colaboratori ai grupului) și 3 persoane juridice, dintre care 2 vehicule de investiții din
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grupul Impetum, respectiv din grupul Autonom. Transferul acțiunilor s-a făcut la prețul
maxim din plasament, de 60 lei.

19. Planuri legate de viitoare operațiuni pe
piața de capital
Decizia conducerii Softbinator de a lista compania pe piața AeRO vine însoțită de
intenția de a utiliza în mod activ mecanismele pieței de capital pentru a alimenta
creșterea potențială a Softbinator. Compania intenționează să se extindă geografic prin
înființarea de filiale sau prin achiziționarea de companii din afara României. În acest
context, compania are în vedere atragerea în mod constant de capital de la investitorii la
BVB pentru a finanța această creștere. Compania are în plan opțiunea de a realiza alte
operațiuni pe Bursa de Valori București, fie majorări de capital fie emisiuni de obligațiuni
corporative.
Așa cum este specificat în politica privind dividendele, compania intenționează să
recompenseze investitorii prin distribuirea de dividende prin sistem hibrid – majorare
prin capitalizarea profiturilor, și sub formă de dividende în numerar. În anii în care
compania va avea nevoie de acces la capital pentru a-și realiza planurile de dezvoltare,
conducerea are în vedere posibilitatea de a capitaliza profitul sub formă de acțiuni
gratuite, respectiv realizarea de majorări de capital cu aport în numerar.
Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că există posibilitatea ca acționarii actuali
să decidă̆, împreuna sau individual, să vândă părți mici din afacere pe piața secundară.
Cu toate acestea, intenția acționarilor semnificativi actuali este de a menține pachetul
majoritar în afacere pe o perspectivă pe termen mediu.
Societatea a semnat cu fiecare dintre persoanele din echipa de management executiv
contracte de lock-up, ce prevăd ca niciunul dintre aceștia nu poate efectua vânzări de
acțiuni până în luna mai 2022, astfel încât rezultatele financiare auditate pentru anul
fiscal 2021 să fie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

20. Numirea Auditorilor
Auditorul financiar al Softbinator Technologies S.A. este DA.AI Audit & Accounting SRL.
DA.AI Audit & Accounting SRL are sediul social în Calea Dorobanților, nr. 189, ap. 5,
sector 1, București, România, cod fiscal 42265577, și este membru al Camerei Auditorilor
Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 1478.
DA.AI Audit & Accounting SRL a auditat rezultatele financiare aferente anului încheiat
2020 și cele aferente primei jumătăți ale anului 2021, prezentate în cadrul documentului.
De asemenea, DA.AI Audit & Accounting SR va audita și rezultatele anuale aferente
anului 2021.
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21. Societăți afiliate și procentul de acțiuni
deținute
Societățile afiliate și/sau legale sunt la data publicării acestui document:
I.

Consiliul de administrație

a. DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.
b. IVYLON MANAGEMENT S.R.L.
c. SIMPLE ADVISERS S.R.L.
II.

Acționari semnificativi

Nume

Funcție

Daniel Ilinca

Acționar

Simple Capital S.R.L.

Bittnet Systems SA

Acționar

Acționar

Procent
deținut în
Societate
46.26%

8.09%

18.9%
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Conexiuni cu alte
firme
LOGOS CLASSICAL
EDUCATION S.R.L.
DCI MANAGEMENT
&
INVESTMENTS
S.R.L.
SIMPLE SYSTEMS
SRL
PERCEPTUM
CONCEPT S.R.L.
PENTESTTOOLS
S.R.L.
ELIAN SOLUTIONS
SRL
EQUATORIAL
GAMING S.A.
DENDRIO
SOLUTIONS S.R.L.
THE E-LEARNING
COMPANY S.A.
ISEC
associates
SRL
Computer
Learning
Center
SRL
Nenos Software
Nonlinear SRL
IT Prepared SRL

Procente
deținute în
alte firme
37,5%
100%

22,5%
20%
15%
51%
99%
100%
23%
69,99%
100%

60,97%
69%
50,2%
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III.

Participații semnificative/control deținute/exercitat în alte societăți

i.
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. deține o participație de 75% în IXPERI
PRODUCT DESIGN S.R.L.;
ii.
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. deține o participație de 25% în SIMPLE
SYSTEMS SRL;
iii.
IVYLON MANAGEMENT S.R.L. este administrator al THE E-LEARNING COMPANY
S.A. și al BITTNET SYSTEMS S.A.
iv.
SIMPLE ADVISERS S.R.L. este administrator al PENTESTTOOLS S.R.L.

Informații privind relațiile cu principalele părți legate ale Emitentului
Fluxurile și soldurile financiare cu părțile legate

Creanțe de la părțile legate
CORNERSTONE TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LLC**

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

79.818,84

352.948,95

0

0

76.996,81

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

52.353,28

39.905,44

0

45

28,85

808.697,34**
Împrumutul a fost
achitat

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

BITTNET SYSTEMS SA
Datorii către părțile legate
CORNERSTONE TECHNOLOGIES
SRL
ILINCA DANIEL
Împrumuturi pe termen scurt
acordate
N/A

N/A

N/A

Sold (RON) la
31.12.2020
N/A
Entitățile nu mai
sunt părți afiliate

N/A

Vânzări de bunuri și servicii
și/sau active imobilizate

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

CORNERSTONE TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LLC**

79.818,84

352.948,95

N/A

0

0

76.996,81

Sold (RON) la
31.12.2018

Sold (RON) la
31.12.2019

Sold (RON) la
31.12.2020

52.353,28

39.905,44

0

BITTNET SYSTEMS SA
Achiziții de bunuri și servicii
CORNERSTONE TECHNOLOGIES
SRL
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ANEXE
1. Sinteza contului de profit și pierdere cu explicația variațiilor
semnificative, cu includerea rezultatelor parțiale, pentru ultimii 3 ani
- anual și ultimii 2 ani – semestrial
1.1. Situații financiare anuale
Cont de profit și pierdere (RON)

2018
neauditat

2019
neauditat

2020
auditat

Venituri din exploatare

2.938.443

6.197.369

12.433.735

2.938.442

6.197.367

12.338.354

Alte venituri din exploatare

1

2

95.381

Cheltuieli din exploatare

2.231.406

3.906.187

9.399.454

4.106

192.647

336.309

1.236.651

2.035.685

5.224.687

170.500

240.735

601.250

0

10.978

6.531

263

25.454

123.879

779.543

1.326.764

2.688.830

40.343

73.924

417.968

707.037

2.291.182

3.034.281

Venituri financiare

52.859

14.578

66.662

Cheltuieli financiare

14.465

24.334

160.925

0

0

5.548

Cifra de afaceri netă

Cheltuieli cu materialele
Cheltuieli cu personalul
Chirii, utilități, mentenanță
Transport și deplasări
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu terții
Alte cheltuieli
Profitul din exploatare

Cheltuieli cu dobânzile
Alte cheltuieli financiare

14.465

24.334

155.377

38.394

-9.756

-94.263

Venituri totale

2.991.302

6.211.947

12.500.397

Cheltuieli totale

2.245.871

3.930.521

9.560.379

745.431

2.281.426

2.940.018

29.913

56.920

382.187

715.518

2.224.506

2.557.831

Rezultatul financiar

Profitul brut
Cheltuială cu impozitul pe profit
Profitul net
Sursa: Softbinator Technologies
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1.2. Situații financiare semestriale
Cont de profit și pierdere (RON)
Venituri din exploatare
Cifra de afaceri netă
Venituri din producția de imobilizari necorporale
și corporale
Alte venituri din exploatare

S1 2020
neauditat
5.379.137

S1 2021
auditat
7.626.200

5.379.136

6.704.947
311.269

Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli cu materialele
Cheltuieli cu personalul
Chirii, utilități, mentenanță
Transport și deplasări

1

609.984

4.041.468

5.997.701

200.791

23.446

2.139.396

3.199.865

294.198

399.314

2.052

2.479

1.253.650

1.343.584

48.548

126.175

102.833

902.838

1.337.669

1.628.499

Venituri financiare

50.617

91.423

Cheltuieli financiare

19.593

94.355

580

28.537

19.013

65.818

31.024

-2.932

Venituri totale

5.429.754

7.717.623

Cheltuieli totale

4.061.061

6.092.056

Profitul brut

1.368.693

1.625.567

180.114

233.342

1.188.579

1.392.225

Cheltuieli cu terții
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli
Profitul din exploatare

Cheltuieli cu dobânzile
Alte cheltuieli financiare
Rezultatul financiar

Cheltuială cu impozitul pe profit
Profitul net

Sursa: Softbinator Technologies
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2. Sinteza poziției financiare / bilanțul, cu explicația variațiilor
semnificative, cu includerea rezultatelor parțiale, pentru ultimii 3 ani
- anual și ultimii 2 ani - semestrial
2.1. Situații financiare anuale
2018
neauditat

2019
neauditat

2020
auditat

Active imobilizate

3.939

124.949

959.446

Imobilizări corporale

3.939

124.949

959.446

0

0

0

884.475

2.427.917

4.145.732

RON

Alte imobilizări (inclusiv necorporale)
Active curente
Stocuri

0

0

0

799.342

2.284.450

2.860.438

0

0

0

85.133

143.467

1.285.294

0

0

77.713

TOTAL ACTIVE

888.414

2.552.866

5.182.891

Datorii pe termen scurt

130.374

285.838

2.192.190

0

0

768.688

Datorii comerciale

63.778

186.467

170.468

Datorii fiscale & alte datorii

66.596

99.371

1.253.034

Datorii pe termen lung

0

0

0

Sume datorate instituţiilor de credit

0

0

0

Provizioane

0

0

74.763

758.040

2.267.028

2.915.938

200

200

27.000

0

0

63.000

40

40

5.400

Creanțe
Investiții pe termen scurt
Casa și conturi la bănci
Cheltuieli în avans

Sume datorate instituțiilor de credit

Capitaluri proprii
Capital subscris vărsat
Capital subscris nevărsat
Rezerve legale
Rezultat reportat

42.282

42.282

268.067

Rezultatul exercițiului

715.518

2.224.506

2.557.831

Rezerve legale

0

0

5.360

TOTAL PASIVE

888.414

2.552.866

5.182.891

Sursa: Softbinator Technologies
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2.1. Situații financiare semestriale
S1 2020
neauditat

S1 2021
auditat

Active imobilizate

353.779

934.663

Imobilizări corporale

353.779

620.596

0

314.067

2.015.905

3.464.988

RON

Alte imobilizări (inclusiv necorporale)
Active curente
Stocuri

0

0

1.270.745

2.203.076

0

0

745.160

1.261.912

0

114.028

2.369.684

4.513.679

911.998

1.762.962

4.686

800.308

352.617

329.231

554.695

633.423

Datorii pe termen lung

0

208.865

Sume datorate instituţiilor de credit

0

208.865

Provizioane

0

8.616

1.457.686

2.533.236

1.000

90.000

Creanțe
Investiții pe termen scurt
Casa și conturi la bănci
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE
Datorii pe termen scurt
Sume datorate instituțiilor de credit
Datorii comerciale
Datorii fiscale & alte datorii

Capitaluri proprii
Capital subscris vărsat
Capital subscris nevărsat

0

Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului
TOTAL PASIVE

Sursa: Softbinator Technologies
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5.400

268.067

1.045.611

1.188.579

1.392.225

2.369.684

4.513.679
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3. Bugete, cel puțin pentru anul în curs și, dacă există, pentru o
perioadă de 3-5 ani, incluzând ipoteze
RON
Venituri
Cheltuieli
cu
materialele
Cheltuieli cu personalul
Chirii,
utilități,
mentenanță
Transport și deplasări
Cheltuieli cu terții
Alte cheltuieli
EBITDA
Cheltuieli
amortizarea

cu

Profitul
din
exploatare
Cheltuieli cu dobânzile
Alte câștiguri/pierderi
financiare
Cheltuială cu impozitul
pe profit
Profitul net

2021P
16.200.000

2022P
26.730.000

2023P
48.114.000

2024P
86.605.200

70.000

150.000

250.000

300.000

6.660.000

10.500.000

23.500.000

48.200.000

770.000

2.900.000

3.700.000

4.500.000

100.000
2.950.000
1.230.000

500.000
5.200.000
700.000

700.000
6.500.000
1.000.000

1.000.000
9.000.000
1.300.000

4.420.000

6.780.000

12.464.000

22.305.200

240.000

240.000

240.000

240.000

4.180.000

6.540.000

12.224.000

22.065.200

50.000

70.000

100.000

150.000

660.800

1.035.200

1.939.840

3.506.432

3.469.200

5.434.800

10.184.160

18.408.768

Nota: P=Prognozat.

Sursa: Softbinator Technologies

Bugetul societății pentru anul 2021 a fost aprobat în Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor, conform Hotărârii nr. 7 din 30.06.2021. Proiecțiile de buget aferente anilor
2022 – 2024 reprezinta estimarile bona fide ale managementului la momentul
Septembrie 2021, și sunt construite conform ipotezelor de mai jos.
În fiecare exercițiu financiar, Adunarea Generală a Acționarilor urmează a aproba bugetul
de venituri și cheltuieli pentru exercițiul respectiv, conform legii. Variantele de BVC
supuse aprobării în fiecare AGA vor fi construite pornind de la realitatea rezultatelor,
oportunităților, amenințărilor și proiectelor de dezvoltare de la momentul respectiv.
La întocmirea estimărilor pentru anii 2022-2024, Compania a luat în considerare ipoteza
derulării cu succes a plasamentului privat, și atragerea de resurse suplimentare de
capital. Astfel, ritmul accelerat de contractare a noilor clienți va fi asistat și de echipa
augmentată de vânzări, extinsă cu specialiști din România, dar și din SUA și Israel, prin
deschiderea noilor birouri de Business Development din aceste regiuni.
Programele complexe de recrutare, deja existente, împreună cu extinderea echipei de
recrutare, dar și colaborarea intensă cu agenția TechMind (investiție Softbinator 2020),
vor fi responsabile pentru a asigura cooptarea de dezvoltatori talentați cu ajutorul
cărora vor fi implementate contractele nou obținute.
Softbinator deține resursele necesare și urmează să lanseze două linii de servicii noi,
care estimează că vor aduce o creștere importantă a cifrei de afaceri pe termen mediu
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(3 ani). Serviciile noi vor fi Smart Contract Audits și DevOps Legacy App Migration,
servicii pentru care există o cerere mare în piața dezvoltatorilor software.
De asemenea, Softbinator pregătește lansarea unui produs propriu, și anume
Softbinator Magic Stack (SMS), care reprezintă un set robust de librării software,
dezvoltate in-house, ce vor permite dezvoltarea accelerată a aplicațiilor web și mobile,
bazate pe tehnologii enterprise.
Produsul va începe rapid să genereze venituri pentru companie, el fiind așteptat, cu
entuziasm, de o parte din clienții deja existenți.
Contractele deja existente sunt semnate pe termen mediu (în general 1-2 ani), iar
majoritatea clienților sunt facturați lunar.
Este important de menționat că bugetul are în vedere și creșterea cheltuielilor cu
personalul, atât prin adăugarea de noi resurse, cât și prin majorarea salariilor, dar și a
cheltuielilor operaționale aferente acestor creșteri.

Emitent

Consultant Autorizat

Daniel Ilinca

Ovidiu George Dumitrescu

Director General

Director General Adjunct

Softbinator Technologies S.A.

SSIF Tradeville S.A.
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