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RAPORT CURENT 7/2022 
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 28.02.2022 
Denumirea societății Arobs Transilvania Software S.A. 
Sediul social Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, 

România 
Email ir@arobs.com  
Telefon +40 31 860 21 01 
Website www.arobsgrup.ro  
Nr. înreg. la ONRC J12/1845/1998 
Cod unic de înregistrare RO 11291045 
Capital social subscris și vărsat 45.569.749,40 lei 
Număr de acțiuni 455.697.494 
Simbol AROBS 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Achiziționarea Berg Computers S.R.L. 

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu 
privire la semnarea contractului pentru achiziționarea de către Companie a 100% din capitalul social al 
Berg Computers S.R.L., prețul la care s-a realizat tranzacția depășind 10% din activele Companiei, la data 
încheierii contractului, respectiv 16.12.2021. 

Prețul achiziției urmează a fi achitat în două tranșe, prima, în cuantum de 2.848.800 EUR, fiind plătită la 
data semnării contractului, restul de 20% din valoarea contractului urmând a fi achitată în termen de 18 
luni de la încheierea contractului sub condiția îndeplinirii unor cerințe incluse în contract.  

Cu privire la momentul încheierii contractului, Compania aduce la cunoștința investitorilor faptul că 
amânarea publicării acestei informații a fost realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
publicarea informației la momentul încheierii contractului având capacitatea de a prejudicia interesele 
legitime ale Companiei. Amânarea publicării informației precum și îndeplinirea condiției de asigurarea a 
confidențialității acestei informații privilegiate au fost aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere 
Financiară. 

Voicu OPREAN 

Președinte Consiliu Administrație 
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