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RAPORT CURENT 28/2022 
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 11.07.2022 
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 91.139.498,80 lei 
Număr de acțiuni 911.394.988 
Simbol AROBS 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Inițierea programului de răscumpărare acțiuni 

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 
investitorii cu privire la faptul că programul de răscumpărare acțiuni va fi inițiat în vederea implementării 
unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților și membrilor organelor de conducere ale Companiei, 
precum și pentru recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Companiei. 

Programul de răscumpărare este administrat de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de 
societate de servicii de investiții financiare, aceasta luând decizii în materie de tranzacționare în ceea ce 
privește momentul efectuării achiziționărilor acțiunilor Companiei, independent de Companiei. 

În achiziționarea de acțiuni, Compania va respecta limitele de volume tranzacționate, prin raportarea la 
un volum mediu zilnic tranzacționat calculat în baza volumului mediu tranzacționat în cele 20 de zile de 
tranzacționare care precedă data la care are loc achiziția, în conformitate cu prevederile Regulamentul 
Delegat (UE) nr. 2016/1052.  

Programul de răscumpărare va începe efectiv în data de 11.07.2022, iar Compania va raporta săptămânal 
în legătură cu derularea programului, conform prevederilor legale în vigoare. 

Voicu OPREAN 

Președinte Consiliu de Administrație 
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