
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE REMUNERARE 2022 

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății („AGOA“) din data 

de 19.04.2023, va fi publicat pe website-ul Societății la https://investors.softbinator.com/ și va rămâne la dispoziția publicului 

timp de 10 ani de la publicare. 

https://investors.softbinator.com/


 

 

I. Structura remunerației conducătorilor Societății pentru exercițiul financiar 2022 
 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume 

Funcție 

Remunerația totală 

(defalcată pe componente), 

proporția relativă a 

remunerației fixe și a celei 

variabile 

 

Remunerație 

primită  de la 

orice 

entitate care  

aparține 

aceluiași 

grup 

Numărul de acțiuni 

și opțiuni pe acțiuni 

acordate sau 

oferite, precum și 

principalele condiții 

pentru exercitarea 

drepturilor 

aferente, inclusiv 

prețul de exercitare 

și data, împreună 

cu orice modificări 

ale acestora 

Informații 

privind utilizarea 

posibilității de 

recuperare a 

remunerației 

variabile 

Informații 

privind orice 

abatere/der

ogare de la 

procedura 

pentru 

punerea în 

aplicare a 

politicii de 

remunerare 

excepționale 

1.  SIMPLE 

ADVISERS 

S.R.L., prin 

Andrei Pitiș – 

membru 

neexecutiv și 

președinte al 

Consiliului de 

Administrație  

360.000 RON, din care 360.000 
RON componentă fixă si 0 RON 

componentă variabilă. 

 

Alte beneficii: - 

- - - - 



 

 

2.  DCI 

MANAGEMENT 

& 

INVESTMENTS 

S.R.L., prin 

Daniel Ilinca – 

membru executiv 

al Consiliului de 

Administrație și 

director general 

300.000 RON, din care 300.000 
RON componentă fixă si 0 RON 

componentă variabilă. 

 

Alte beneficii: - 

- - - - 

3.  IMPETUM 

MANAGEMENT 

S.R.L., prin 

Andrei Valentin 

Cionca - 

membru 

neexecutiv al 

Consiliului de 

Administrație  

240.000 RON, din care 240.000 
RON componentă fixă si 0 RON 

componentă variabilă. 

 

Alte beneficii: - 

- - - - 

 

  



 

 

II. Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților 
Societății care nu sunt conducători pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare 

 

Modificare anuală Anul financiar 2020 raportat la 
anul financiar 2019 

Anul financiar 2021 raportat la anul 
financiar 2020 

Anul financiar 2022 raportat 
la anul financiar 2021 

Remunerația conducătorilor 

Președinte al Consiliului de 
Administrație, membru neexecutiv  

-           132% 18% 

Vicepreședinte al Consiliului de 
Administrație și director general, 

membru executiv 

-           

 
284% 12% 

Membru al Consiliului de 
Administrație, membru neexecutiv  

-      

 
210% 58% 

Performanța Societății 

Profit net 15% 3% 24% 

Remunerația medie bazată pe echivalentul cu normă întreagă al angajaților Societății 

Angajați 11% 15% 13% 

 

 

Poziția de președinte al Consiliului de Administrație a fost ocupată în ultimii 3 ani după cum urmează: 

● 11.08.2020 - 19.11.2020 : Simple Capital SRL, prin Pitiș Andrei 

● 19.11.2020 - prezent: Simple Advisers SRL, prin Pitiș Andrei 

 



 

 

Poziția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație a fost ocupată în ultimii 3 ani după cum urmează: 

● 11.08.2020 - 14.04.2021: Ilinca Daniel 
● 16.04.2021 - prezent: DCI Management & Investments SRL, prin Ilinca Daniel 

Poziția de membru al Consiliului de Administrație a fost ocupată în ultimii 3ani după cum urmează: 

● 11.08.2020 - 14.04.2021: Marian-Popa Andreea-Corina 
● 15.04.2021 - 22.12.2021: Ivylon Management SRL, prin Logofătu Cristian Ion 

● 23.12.2021 - prezent: Impetum Management SRL - prin Andrei-Valentin Cionca 

Anterior datei de 11.08.2020, Societatea a fost administrată de către un Administrator Unic, Daniel Ilinca, acesta nefiind remunerat în această calitate. 


