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Catre: Bursa de Valori Bucuresti 

 

          ASC 4810/30.09.2021 

 

 RAPORT CURENT 
Semnarea unui acord de finanțare prin măsura POC/222/1/3  

 

Raport curent in conformitate cu Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, 

Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014 

Data raportului 30.09.2021 

Denumirea entitatii emitente ASCENDIA S.A. 

Sediul social Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti 

Numarul de telefon/fax/email Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro  

Codul Unic de Inregistrare la O.R.C. RO 21482859 

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/6604/30.03.2007 

Capital social subscris si varsat 144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium 

Cod LEI 315700DLIITW8APMVF93 

   

Eveniment important de raportat 

 

În conformitate cu regulamentele privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aducem la 

cunoștința acționarilor și a persoanelor interesate faptul că Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 

în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, la data de 

30.09.2021 a finalizat semnarea cu Ascendia S.A. a contractului de finanțare aferent proiectului „Sistem 

inovativ pentru managementul și analiza datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea 

garanției produselor sau serviciilor”, Cod SMIS 2014+: 123011, depus de compania noastră spre 

finanțare în anul 2018 în cadrul apelului POC/222/1/3. 

 

Proiectul, al cărui cod intern va fi „eGarantie”, se va desfășura pe durata a 24 luni, începând cu 

data semnării, în parteneriat cu Universitatea din București. Obiectivul general al proiectului eGarantie 

este dezvoltarea unui produs informatic destinat celor trei actori principali: consumatorul, furnizorul 

produsului/serviciului garantat și furnizorul de servicii de service în garanție, cu scopul de a asigura 

accesul rapid și eficient al tuturor celor implicați la toate informațiile privind garanția unui produs sau 
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serviciu, generând în același timp o gama larga de informații utile privind diferite aspecte comerciale sau 

tehnice, bazate pe analiza unui volum mare de date (“big data”). Proiectul este menit să extindă liniile de 

afaceri ale Ascendia S.A., compania noastră urmând să dețină toate drepturile de proprietate intelectuală 

asupra produsului software rezultat. 

 

Valoarea totala eligibilă a proiectului este 4.915.904,00 lei. AMPOC/OIC acordă o finanțare 

nerambursabilă în sumă de 3.821.702,50 lei (77,7416% din valoarea totală eligibilă aprobată) pentru 

ambii parteneri. Valoarea finanțării nerambursabile pentru Ascendia S.A. este 3.262.680,50 lei. Peste 

aceasta suma se vor adăuga 1.094.201,50 lei drept contribuție proprie, pentru executarea proiectului.  

 

Pentru buna desfășurare a fluxurilor financiare ale proiectului, compania intenționează să 

folosească atât resurse proprii, cât și bani atrași prin varii instrumente financiare (inclusiv emisiune de 

obligațiuni), în funcție de necesitățile identificate pe parcursul desfășurării proiectului. 
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