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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. 
 
Data raportului 05.10.2022 
Denumirea societății Softbinator Technologies S.A 
Sediul social Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 

5, București, România 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@softbinator.com 
Website investors.softbinator.com 
Nr. înreg. la ONRC J40/13638/2017 
Cod unic de înregistrare RO 38043696 
Capital social subscris și vărsat 1.026.690 lei 
Număr de acțiuni 10.266.900 
Simbol CODE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Implementare sistem financiar-contabil care acceptă 

plata cu stablecoins 

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 
acționarii cu privire la implementarea în cadrul Companiei a unui sistem financiar-contabil care 
acceptă plata cu stablecoins și devine astfel unul dintre primii furnizori de blockchain din România 
care acceptă plata cu astfel de criptomonede.  

Un stablecoin este o criptomonedă dependentă de o rezervă monetară din lumea reală, de exemplu 
dolarul american, dar care nu este legată de o bancă centrală. Datorită apartenenței la o rezervă 
monetară, valoarea unei astfel de criptomonede nu fluctuează, de unde și denumirea de 
„stablecoin” („monedă stabilă”) și va rămâne legată de valuta pentru care a fost creată.  

Compania a decis implementarea unui sistem financiar-contabil care acceptă plata cu stablecoins 
pentru a facilita colaborările pe care le are cu clienții din zona blockchain, astfel încât activele 
acestora să nu mai parcurgă un traseu birocratic complex înainte de a fi înregistrate în sistemele 
Companiei. Odată cu implementarea acestui sistem, Compania este și mai pregătită să capteze 
oportunitățile din lumea blockchain, atât la nivelul criptomonedelor, cât și la cel de blockchain ca 
tehnologie pentru umanitate. 

Începând cu anul 2022, Compania are un departament de business development dedicat 
domeniului blockchain, prin care urmărește să atragă venituri din soluții blockchain, care să 
reprezinte cel puțin 10% din cifra de afaceri totală.    
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