
  

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 05/2023 

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 08.03.2023 
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: Încheierea unui contract semnificativ 

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
încheierea unui contract semnificativ, în valoare totală de 32 milioane lei, în urma desemnării 
Companiei drept câștigătoare a unei proceduri de achiziție publică organizată de Distribuție Energie 
Electrică România (DEER), societate deținută de Electrica S.A.. 

Compania a participat la procedura de achiziție publică în calitate de lider al unei asocieri, împreună 
cu EY România (Ernst & Young România). În cadrul proiectului, Compania va implementa o soluție 
care automatizează serviciile de teren și managementul forței de muncă în cadrul DEER, derulând 
astfel implementarea  produselor software proprii, Bento Field Service Management (Bento FSM) 
și Bento Mobile Device Management (Bento MDM). Implicarea Ernst & Young România constă în 
furnizarea de servicii de project management și analiză de business, reprezentând 11% din 
activitatea totală aferentă proiectului. 

Durata contractului este de 10 ani, dar soluția IT furnizată de către Companie va fi operațională în 
aproximativ 18 luni de la semnarea acestui contract. După implementare, Compania va acorda 
timp de 7 ani servicii de suport și mentenanță, plus servicii post-suport pentru încă 2 ani.  

 

Radu Scarlat 

Președinte Consiliu de Administrație 


