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Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 01/2023 

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 10.01.2023 
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: Încheierea unor contracte semnificative 

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 

acționarii cu privire la încheierea unor contracte semnificative, a căror valoarea depășește 10% 

din venitul total, aferent ultimelor situații financiare anuale. Detaliile contractelor sunt furnizate 

mai jos: 

Contractor: Softbinator Technologies S.A. 

Client: confidențial; nu este o entitate afiliată; client din New York, SUA, cu statut de unicorn, ce 
deține una dintre cele mai mari platforme de editare video pentru creatorii de conținut din întreaga 
lume 

Tipul contractului: contract de prestări servicii  

Valoarea totală a contractului: Valoarea totală a contractului aferentă anului 2022, conform 
facturilor emise de către Companiei până la acest moment este de 1.707.740 RON (fără TVA). 
Valoarea totală a contractului nu poate fi determinată, deoarece contractul este semnat pe 
perioadă nedeterminată 

Obiectul contractului: dezvoltare software - Platforma este optimizată să editeze, în mare parte 
automat, conținutul video pentru multiple rețele de socializare, cu ajutorul AI-ului 

Durata contractului: perioadă nedeterminată 

 

Contractor: Softbinator Technologies S.A. 

Client: confidențial; nu este o entitate afiliată; Client din SUA, companie de transport medical al 
pacienților cu ambulanțe private (non-urgente), din statul Nevada 
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Tipul contractului: contract de prestări servicii  

Valoarea totală a contractului: Valoarea totală a contractului aferentă anului 2022, conform 
facturilor emise de către Companiei până la acest moment, este de 1.715.638 RON (fără TVA). 
Valoarea totală a contractului nu poate fi determinată, deoarece contractul este semnat pe 
perioadă nedeterminată. 

Obiectul contractului: dezvoltare software - Platforma dezvoltată ajută dispatcherii de 
ambulanțe să optimizeze transporturile folosindu-se de algoritmi complecși și prezintă utilitate atât 
pentru clienți privați, cât și pentru instituțiile medicale 

Durata contractului: perioadă nedeterminată 

 

Daniel ILINCA 

Director General 

 


