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Semnare Contract Investiție (Transfer Afacere)  

 dendrio Solutions – Crescendo International 
 

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare “Compania”) informează acționarii despre 
semnarea unui contract de investiție sub formă de transfer de afacere privind activitatea de 
integrare IT&C cu Crescendo International SRL, companie cu istoric de peste 25 ani în 
România, cifra de afaceri de 79 milioane lei în 2017 și un profit net de 4.4 milioane lei.   
Contractul de investiție va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 
 
Contractul prevede inter alia:  

• Transferul activității de integrare IT&C al Crescendo International SRL către dendrio, 
companie cu acest specific de activitate din grupul Bittnet, contra sumei de 10.900.000 
lei;   
• Transferul include angajații aferenți activității de integrare IT&C dar si echipamentele 
necesare desfășurării acestei activități, începând cu o 
data viitoare, ce va surveni dupa îndeplinirea următoarelor condiții suspensive:  

o Obținerea aprobării Consiliului Concurenței asupra tranzacției (sens in 
care Compania a început deja demersurile);  



 
 

o Obținerea avizului asupra tranzacției in Adunarea Generala Extraordinara a 
fiecărei parti din tranzacție – sens in care Compania va convoca AGEA pentru a 
ratifica investiția;  
o Obținerea finanțării (sub forma de obligațiuni corporative sau împrumut 
bancar) de către Bittnet pentru a finanța tranzacția.  

  
După încheierea tranzacției, activitatea de integrare IT&C a companiei Crescendo va fi 
integrata în operațiunile companiei dendrio, cu scopul de a crea un integrator puternic IT&C 
cu acoperire regională.  
Timeline-ul tranzacției este supus aprobărilor specificate mai sus, însă Compania așteaptă ca 
tranzacția să fie finalizată până la finalul anului fiscal 2018. 
 
 

Cristian Logofatu, 
Director Financiar 


