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Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 1/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare 
si operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 06.01.2022 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 3.125.000 lei 
Număr de acțiuni 15.625.000 
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat:  Încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a 
capitalului social 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
cu privire la închiderea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, desfășurată în 
perioada 06.12.2021 și 05.01.2022, în conformitate cu prevederile hotărârii AGEA întrunită la data 
de 19.07.2021 și ale Prospectului de ofertă aprobat de ASF prin decizia 1405 / 04.11.2021. În etapa 
1, investitorii au subscris acțiuni nou emise pe baza drepturilor de preferință SAFER01. În etapa 
1, investitorii au subscris un total de 522.191 acțiuni din 1.000.000 acțiuni disponibile, 
reprezentând 52,2% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 0,2 lei au fost 
oferite la un preț de 10,4171 lei / acțiune. 

Restul de 477.809 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite către un număr de cel mult 149 de 
investitori de retail, alături de un număr nelimitat de investitori profesionali în cadrul unui 
plasament privat intermediat de SSIF Goldring S.A., care va avea loc în perioada 19.01.2022 și 
02.02.2022. Prețul la care vor fi oferite acțiunile va fi de 10,9380 lei / acțiune. 

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 

mailto:office@safetech.ro

