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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.
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Evenimente importante de raportat: Semnarea unei tranzacții – achiziție Nordlogic
Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că
în data de 27.07.2022, Compania a semnat un contract de achiziție a întregului pachet de acțiuni al
Nordlogic, grup de companii local specializat în dezvoltarea de produse și platforme software
personalizate, cu birouri în România și Statele Unite ale Americii. Valoarea tranzacției nu depășește 10%
din veniturile totale individuale ale AROBS Transilvania Software.
Nordlogic a fost fondat în anul 2006, în Cluj-Napoca, de doi antreprenori români, Andrei Olariu și Ovidiu
Codreanu, foști colegi de liceu și facultate. De-a lungul celor 17 ani de existență, Nordlogic a dezvoltat și
implementat aplicații web și cloud, precum și software bazat pe familia de tehnologii Microsoft pentru
clienți locali și internaționali din Europa, Marea Britanie, Israel și SUA. Clienții Nordlogic activează în
industrii diverse, precum servicii financiare, tehnologie, manufactură, media, domeniul medical,
organizații non-profit, etc. În 2021, grupul Nordlogic a înregistrat venituri consolidate de aproximativ 9,7
milioane de lei. Managementul companiei va fi asigurat în continuare de Andrei Olariu (CEO), Ovidiu
Codreanu (COO) și Ciprian Sorlea (CTO).
Tranzacția este în linie cu strategia de dezvoltare a Companiei, bazată pe o activitate intensă de M&A.
Odată cu finalizarea acesteia, AROBS își va extinde echipa din cadrul diviziei de Software Services prin
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integrarea a peste 60 de programatori, testeri și consultanți în dezvoltare software și își va consolida
prezența la nivelul regiunii Transilvania și în vestul României, precum și în America de Nord.
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