
 

 

ANEXA Nr.18 

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot1 : 

BITTNET SYSTEMS S.A., CIF RO 211818408 nr. înreg. ORC: J40/3752/2007, simbol BNET 

2. Motivele notificarii : 

[  ]  O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 

[  ]  O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 

[X]  Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot: 

Alocare actiuni conform SOP2017 unor alte persoane decat persoana subiect al obligatiei de notificare 

[  ]  AlteleII :   

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificareIII :  

Numele/Denumirea :  

LOGOFATU CRISTIAN ION 

Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul) : 

Nu este cazul 

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de pct. 3)IV 

 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)V : 01.11.2019 

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare : 

 
% din drepturile de 

vot anexate 

acţiunilor (totalul 

din 7.A) 

% din drepturile de 

vot prin intermediul 

instrumentelor 

financiare (totalul 

din 7.B.1+7.B.2) 

Totalul celor 

două exprimat 

procentual % 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale 

emitentuluiVI : 

Situaţia rezultată, la data 

la care s-a scăzut sub, s-a 

depaşit sau atins pragul 

29,04% 2% 31,04% 116.203.206 

Poziţia la data  

notificării anterioare  

(dacă este cazul) 

33.69% 2,51% 36,2% 116.203.206 

 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub sau s-a atins 

pragulVII : 

A : Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de acţiuni 

Codul ISIN, 

( după caz ) 

Numărul drepturilor de votVIII : % din drepturile de vot 

Direct  

art.69 alin.(1)-(3) 

din Lg nr.24/2017 

Indirect 

Art.70 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct  

art.69 alin.(1)-(3) 

din Lg nr.24/2017 

Indirect 

Art.70 din Legea 

nr. 24/2017 

ACTIUNI COMUNE 

Cod ISIN: 

ROCOTMACNOR0 

16.290.580 17.468.502 14,01% 15,03% 

SUBTOTAL  A: 33.759.082 29.04% 

 

B1: Instrumentele financiare în conformitate cu art.73 alin.(1) lit.(a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de instrument 

financiar 

Data expirăriiXI 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

Numărul drepturilor 

de vot care pot fi 

achiziţionate dacă 

instrumentul este 

exercitat/convertit 

% 

din drepturile de 

vot 

Optiuni – Plan 

Incentivare 2018-

2019 

Iunie 2020 Iunie 2020 2,324,064 2% 

- - - - - 

- - 
SUBTOTAL B.1  2% 

  



 

 

 

B2: Instrumentele financiare cu efect economic similar în conformitate cu art.73 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 

24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirăriiX 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie 

/exercitare 

Decontare fizică sau 

în numerar 

Numărul 

drepturilor de 

vot 

% 

din drepturile 

de vot 

- - - - - - 

   SUBTOTALUL B.2 - - 

 

 

8. Informaţii în legătura cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi căsuţa 

corespunzătoare). 

 

[X] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate 

legală şi nu controleaza nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în 

emitentul acţiunilor suportXII . 

[  ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot şi/sau 

instrumente financiare, începând cu perosna fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controleazăXIII : 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de 

vot dacă acesta este 

egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

% din drepturile de vot prin 

intermediul instrumentelor 

financiare dacă acesta este egal 

sau mai mare decât pragul care 

trebuie notificat 

Totalul celor două, 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

LOGOFATU MIHAI 15,03% - 15,03% 

- - - - 

 

9. În cazul votului prin reprezentant : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% şi numărul] 

drepturi de vot incepând cu [data] 

 

 

10. Informaţi suplimentareXV : 

 

 

 

Întocmit la Bucuresti, 06.11.2019 

 

Semnatura : LOGOFATU CRISTIAN ION  


