
 
 

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. 
Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România 

C.U.I.: RO 11291045  ●  Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/1845/1998 
E-mail: ir@arobs.com ●  www.arobsgrup.ro  

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 12/2022 
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 07.04.2022 
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: Semnarea unei tranzacții 

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că 
în data de 07.04.2022, Compania a semnat un contract de achiziție a întregului pachet de acțiuni al Enea 
Services România S.R.L., cu birouri în România și Statele Unite. Achiziția reprezintă echipa de servicii de 
dezvoltare software a grupului de companii Enea AB. Prețul de achiziție în valoare de 17,9 milioane EUR, 
ce va fi ajustat conform datoriei nete și a capitalului de lucru al entității achiziționate, va fi plătit la 
finalizarea tranzacției. Finalizarea tranzacției este dependentă de îndeplinirea unor condiții uzuale 
precedente. 

Enea Services România S.R.L. oferă un mix de competențe cu servicii complete în outsourcing IT și 
dezvoltare de software personalizat, precum și capabilități de cercetare și dezvoltare, pentru tehnologii 
încorporate și aplicații pentru companii, într-o varietate de domenii precum medical, maritim și dispozitive 
embedded. 

Cu o cifră de afaceri totală de aprox. 12 milioane EUR în 2021, Enea Services România S.R.L. a construit 
de-a lungul anilor o echipă de management excepțională, cu aproximativ 160 de ingineri software care își 
desfășoară activitatea în sediul central din București și în cele două birouri suplimentare din Iași și Craiova, 
precum și o echipă de aproximativ 10 specialiști localizați în Statele Unite, care sunt coordonați de la sediul 
din București. Prin prezenta tranzacție, AROBS își consolidează prezența în România și Statele Unite și își 
extinde baza de clienți în Europa de Vest și Statele Unite. În urma acestei achiziții, AROBS parcurge pași 
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suplimentari urmând strategia sa de creștere, accesând în același timp oportunități suplimentare de 
afaceri pentru mai multe industrii noi atractive, cum ar fi medical, maritim, și dispozitive embedded. 

 

Voicu OPREAN 

Președinte Consiliu Administrație 

 


