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Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor programată pentru 31.05.2022/02.06.2022 

 

 

1.Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând întreg capitalul social al 

Enea Services Romania S.R.L.  

AROBS Transilvania Software a anunțat în 7 aprilie semnarea contractului de preluare a companiei 

Enea Software Development Software Services (Enea Services Romania SRL), filială deținută în întregime 

de Enea Software AB, a cărei companie-mamă Enea AB este listată pe Nasdaq Stockholm. Prin această 

tranzacție, cea mai mare din istoria companiei, AROBS își va întări divizia Software Services prin integrarea 

în cadrul grupului a unui număr de aproximativ 160 de angajați și își va consolida și mai mult prezența pe 

teritoriul României și în SUA, extinzându-și în același timp portofoliul de clienți de pe piața europeană și 

cea americană.  

Cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 12 milioane de euro în 2021, Enea Software 

Development Services oferă un mix de competențe cu servicii complete, inclusiv proiectare și arhitectură 

software, dezvoltare, portare, integrare, validare și asigurare a calității, cu expertiză în sisteme embedded 

- software și hardware, dar și în cercetare și dezvoltare externalizate, în domenii diverse, precum medical, 

maritim și dispozitive embedded. Compania a sprijinit clienții să construiască soluții care au fost utilizate 

în peste 20 de țări de pe patru continente – Europa, America de Nord, Asia și Africa.  

Aceasta este cea de-a doua tranzacție realizată de AROBS de la anunțul de listare pe Bursa de 

Valori București, după achiziționarea Berg Software Timișoara la finalul anului 2021 și cea de-a șasea din 

ultimii patru ani.  

 

2. Împuternicirea Directorului General, Voicu Oprean 

Dl. Oprean Voicu, in calitatea sa de Director General al societatii , a nfost propus pentru a semna orice 

documente necesare pentru finalizarea Tranzacției achiziționare Enea Services Romania S.R.L.  

 
3. Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.06.2022). 

În conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, Data de Înregistrare este data calendaristică ce serveşte la identificarea 
acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale 
a acţionarilor şi va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor. 

 În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Ex – Date este 
data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care 
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care 
derivă din respectiva hotărâre. 
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4.Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedinta 

Președintele Consiliului de Administrație si Secretarul de Sedinta sunt desemnati pentru a semnarea 
împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute 
de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum 
și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii . 

 

 

 

 

 

 
 


