
  

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 09/2022 

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 22.07.2022 
Denumirea societății 2B Intelligent Soft S.A. 
Sediul social Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@bento.ro 
Website www.bento.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/1358/2006 
Cod unic de înregistrare RO 16558004 
Capital social subscris și vărsat 1.320.000 lei 
Număr de acțiuni 13.200.000 
Simbol BENTO 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Semnarea unui contract semnificativ 

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”) informează piața despre încheierea unui contract 

semnificativ cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în cadrul Programului Operațional de 

Competitivitate (COP) 2014 - 2020 - Axa Prioritară 2 - „Tehnologia Informației și Comunicațiilor 

(TIC) pentru o economie digitală competitivă". 

Valoarea totală a contractului este de 24.727.199,91 lei, din care aproximativ 15,1 milioane de lei 

reprezintă finanțare nerambursabilă. Contribuția Companiei în ceea ce privește cofinanțarea 

proiectului, în valoare de aproximativ 9,4 milioane de lei, este alcătuită din mai multe componente: 

o parte provine din profitul aferent anilor 2021, 2022, și 2023, o altă parte din capitalul atras în 

cadrul plasamentului privat din noiembrie 2021, precum și din finanțarea bancară disponibilă 

Companiei.  

Conform contractului, Compania va dezvolta o platformă modulară menită să automatizeze și 

optimizeze procesele din cadrul organizațiilor în care unul sau mai multe module ale acestei 

platforme vor putea fi implementate de clienți. Platforma se va adresa organizațiilor atât din mediul 

privat, cât și public, iar prin intermediul acesteia vor fi digitalizate total sau parțial activitățile unor 

companii sau instituții publice. Platforma se aliniază strategiei companiei de dezvoltare a produselor 

proprii, Bento FSM și Bento MDM fiind două dintre acestea, cărora le vor fi adăugate, prin 

intermediul platformei, noi module folosind aceeași tehnologie, astfel încât să rezulte un sistem 

modular integrat. 



  

 

Finanțarea obținută în baza contractului poate fi utilizată până la data de 31.12.2023, iar în 

perioada 2024-2026, Compania va trebui să îndeplinească o serie de indicatori: crearea platformei, 

extinderea cu cel puțin șase clienți existenți sau noi care vor utiliza platforma dezvoltată de către 

Companie și atingerea unei rentabilități de 1,29. Rentabilitatea se calculează ca raport între cifra 

de afaceri directă sau indirectă realizată în urma vânzării soluțiilor în cadrul platformei și valoarea 

nerambursabilă a proiectului, de aproximativ 15,1 milioane lei. 

Radu Scarlat 

Președinte Consiliu de Administrație 


