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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

             Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

RAPORT CURENT NR. 1 / 28.07.2021 
 

Raportul curent conform:  art.234 (1),  litera i din regulamentul nr.5  

Data raportului  Iulie 2021 

Denumirea emitentului  ARCTIC STREAM S.A. 

Sediul social  Putul lui Zamfir nr. 39, et.1, Sector 1, Bucuresti 

Numar de telefon / fax  +40 371 493 579 / +40 372 873 272 

Email investors@arcticstream.ro  

Codul unic de inregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului  

RO 38114908 

Numarul de ordine in Registrul 
Comertului  

J40/14595/2017  

Capitalul social subscris si varsat  419,130 lei 

Numar de actiuni 4,191,300  

Sistemul multilateral de 
tranzactionare pe care se 
tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise  

SMT-BVB  

COD LEI  787200IT0H3BZ7P2VD49 

Simbol AST 
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Încheierea unui contract semnificativ în valoare de aproximativ 24 milioane RON 
 

Arctic Stream S.A. anunță încheierea, în perioada scursă de la plasamentul privat de acțiuni, desfășurat la 
10 iunie 2021, a unui contract care va avea o pondere semnificativă în cifra de afaceri a companiei pentru 
anul în curs. Contractul, având ca obiect furnizarea de produse și echipamente, precum și servicii 
profesionale, este în valoare de aproximativ 24 milioane RON (4,8 milioane EUR) și are o durată de 
furnizare și implementare de  9 luni. 

Clientul este o companie care activează tot în sectorul IT&C, contractul fiind aliniat direcției de dezvoltare 
a Arctic Stream, într-o arie profesională în care expertiza companiei noastre s-a dovedit a fi la cel mai înalt 
nivel și se bucură de recunoaștere în piață.  

Dată fiind situația sensibilă de pe piața globală a semiconductorilor - marcată de întârzieri considerabile 
ale timpilor de livrare - Arctic Stream anticipează posibilul risc ca 20% din valoarea contractului menționat 
să nu poată fi livrat, implementat și, implicit, facturat în cursul acestui an fiscal.  

Încheierea contractului ce face obiectul raportului curent impune o reevaluare a cifrei de afaceri vizate 
pentru anul 2021, față de estimarea oferită în documentul de ofertă pentru plasamentul privat de acțiuni. 
Față de previziunea anterioară, de 33,2 milioane RON (6,6 milioane EUR), în prezent preconizăm o crestere 
de aproximativ 40% a cifrei de afaceri până la sfârșitul anului curent. 

 

Cu stimă, 

Dragos – Octavian DIACONU 

CEO, Arctic Stream 

 


