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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.
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