
 

 

Raport curent nr. 39 / 2020 
 

Raport curent in conformitate cu:  Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018 

Data raportului:  20.07.2020 

Numele companiei BITTNET SYSTEMS S.A 

Sediul social Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, 
Bucuresti 

Punct de lucru Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices 
Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti 

Telefon/Fax 021.527.16.00 / 021.527.16.98 

Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului 21181848 

Numar de ordine la Registrul Comertului J40/3752/2007 

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile Segment: Principal; Categoria: Standard 

Simbol BNET - actiuni 
BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni 

Capital subscris si varsat 12.724.984,70 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie 127.249.847 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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Publicare Procedura de implementare a Hotararii nr. 3  

AGEA din 29.04.2020 
 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la 
implementarea unei proceduri suplimentare in legatura cu Hotararea AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2020.   

Astfel, conform hotararii AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2020, actionarii inregistrati de catre Depozitarul 
Central in registrul actionarilor de la data de 21 iulie 2020 vor primi o distributie cash de 0.1 lei pentru fiecare 
10 actiuni detinute (suplimentar fata de cele 7 actiuni gratuite distribuite conform Hotararii nr. 2 a AGEA) iar 
Societatea va beneficia de un numar de 12,724,985 actiuni de trezorerie, incarcate de Depozitarul Central 
direct in contul societatii.   

 
Ulterior, in cazul in care planurile de incentivare cu optiuni a persoanelor cheie vor 

genera Societatii obligatia de a transfera catre persoanele cheie un numar de actiuni, Societatea va putea 
folosi actiunile de trezorerie in acest scop. Astfel, actionarii existenti la data de 21 iulie 2020 
nu inregistreaza o diluare a pozitiei de vot (actiunile de trezorerie nu au drept de vot), iar ulterior, daca 
societatea va transforma acest activ (actiunile de trezorerie) in profit prin transferul lor contra 
cost catre persoanele cheie, toti actionarii vor beneficia atat de infuzie de cash dar si de valoarea generata 
prin transferul unui activ la pret mai mare decat cel de dobandire.  

 
Avand in vedere ca actionarii de la data de inregistrare ar putea fi diferiti fata de actionarii de la data 

de referinta pentru AGEA din 29.04.2020 si avand in vedere corespondenta scrisa si intalnirile Emitentului cu 
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pe aceasta tema (atasam adresa ASF din data de vineri 17 iulie 
2020), Consiliul de Administratie a adoptat prezenta procedura in scopul de a oferi catre toti acționarii de la 
data de inregistrare posibilitatea de a vota în mod expres dacă aleg consistenta cu deciziile actionarilor de la 
data de referinta pentru AGEA – primind astfel o distributie de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 
10 acțiuni deținute, sau prefera o alta optiune. Emitentul a identificat ca singura solutie alternativa pentru 
cele adoptate deja de actionari un proces prin care actionarii care nu isi exprima optiunea de a continua 
procesul aprobat de AGEA, sa poata intra in posesia unei actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute la 
data de 21 iulie 2020. Acest proces va putea fi finalizat (conform adresei ASF atasate) dupa o 
noua hotarare AGA, si exprimarea unui nou punct de vedere al ASF pe aceasta tema.   
Emitentul estimeaza un termen pentru aceste operatiuni nu mai devreme de luna Octombrie 2020.   
 
Sumarizam in continuarea prezentului raport curent informatiile cheie din cadrul procedurii.  
Actionarii de la data de inregistrare au doua optiuni privind Hotararea AGEA nr 3. Nimic din prezenta 
procedura nu se refera la Hotararea AGEA nr 2 – distribuirea de 7 actiuni gratuite la 10 detinute. 
Astfel, optiunile actionarilor sunt:  

• Optiunea 1: Sa primeasca in luna iulie cele 7 actiuni gratuite aprobate prin HAGEA nr. 2, plus 
o distributie de cash de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute – distributie cash cu data platii 3 august 
2020, conform Hotararii AGEA nr. 3  
• Optiunea 2: Sa primeasca in luna iulie cele 7 actiuni gratuite aprobate prin HAGEA nr 2, si sa 
solicite societatii distribuirea a unei actiuni gratuite suplimentare, dupa o eventuala aprobare din partea 
ASF, a carei solicitare poate fi initiata dupa derularea unei noi Adunari Generale a Actionarilor (estimare 
privind derularea unei noi AGA: final de luna Septembrie 2020).   
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Actionarii care au exprimat deja votul in AGA din 29 aprilie 2020 pot sa nu intreprinda niciun demers, caz in 
care vor primi 7 actiuni gratuite plus 0.1 lei. In cazul in care un actionar care si-a exprimat deja votul in AGA 
dar  doreste sa isi schimbe optiunea, are acest drept, la fel ca toti ceilalti actionari de la data de inregistrare.  
Toti actionarii de la data de inregistrare isi pot exercita optiunea prin vot electronic la 
adresa https://bittnet.ro/go/consistenta . 
Actionarii care nu exprima nicio optiune nu vor primi distributie cash. Procedura in legatura cu 
implementarea Hotararii AGEA nr. 3 poate fi consultata accesand link-ul de mai jos.  

 

  

Președintele Consiliului de Administrație 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 

https://bittnet.ro/go/consistenta

