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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

             Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

RAPORT CURENT NR. 5 / 20.10.2021 
 

Raportul curent conform:  Art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 

Data raportului  19 Octombrie  2021 

Denumirea emitentului  ARCTIC STREAM S.A. 

Sediul social  Putul lui Zamfir nr. 39, et.1, Sector 1, Bucuresti 

Numar de telefon / fax  +40 371 493 579 / +40 372 873 272 

Email investors@arcticstream.ro  

Codul unic de inregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului  

RO 38114908 

Numarul de ordine in Registrul 
Comertului  

J40/14595/2017  

Capitalul social subscris si varsat  419,130 lei 

Numar de actiuni 4,191,300  

Sistemul multilateral de 
tranzactionare pe care se 
tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise  

SMT-BVB  

COD LEI  787200IT0H3BZ7P2VD49 

Simbol AST 

mailto:investors@arcticstream.ro
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Eveniment important de raportat: Schimbarea sediului emitentului Arctic Stream SA 
 

Arctic Stream S.A. anunță mutarea sediului companiei, într-un spațiu închiriat, la adresa mun. București, 

str. Banu Antonache, Nr. 40-44, Etaj, 2, Birou privat nr. 2.5, Sector 1. Noul sediu, asemenea celui anterior, 

va servi și ca sediul social, asigurând condiții mai bune pentru desfășurarea activității echipei, ca răspuns 

la schimbările intervenite, în ultimele luni, în viața companiei. 

Decizia schimbării sediului a fost luată de administratorul unic al emitentului în temeiul art. 114 alin. (1) 
rap. la art. 113 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 rep., cu modificările și completările ulterioare, și 
în conformitate cu dispozițiile art. 14.2 lit. a) din Actul constitutiv al Societăţii. Acestă decizie vine și 
în urma analizei volumului de activități curente, a contractelor în derulare (care au fost anunțate pe 

platforma online a Bursei de Valori București), precum și ținând seama de extinderea echipei  din ultimele 

luni (numarul de angajați permanenți pentru sfârșitul anului 2021 vs 2020 va fi dublu), proces care a 

devenit necesar pentru prestarea serviciilor contractate cu clienții. 

Relocarea sediului Arctic Stream S.A. se face într-o clădire de birouri modernă, situată la numai 200 de 

metri de fostul sediu, pe o stradă adiancentă, care îndeplinește cele mai recente standarde pentru 

securitatea muncii în contextul pandemiei COVID-19. Aceasta presupune un spațiu mai mare alocat 

fiecărui angajat, pentru a minimiza riscurile de sănătate atunci când activitatea se desfășoară la birou.  

Din perspectiva eficienței gestionării business-ului, mutarea sediului se dovedește oportună și prin 

costurile unitare per angajat, care se dovedesc mai avantajoase în noul sediu, pe fondul evoluțiilor recente 

de pe piața clădirilor de birouri. 

 

Nu în ultimul rând, în sprijinul deciziei de relocare a fost luat în considerare și rezultatul favorabil al 

negocierii unor contracte semnificative, care urmează a fi parafate pe termen scurt și a căror 

implementare va impune o extindere suplimentară a echipei Arctic Stream S.A. 

 

Cu stimă, 

Dragoș – Octavian DIACONU 

CEO, Arctic Stream 

 


