Raport curent nr. 43 / 2020
Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

31.07.2020

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

21.632.474 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

216.324.740 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per
actiune

Rezultate exprimare optiune ref.
Hotararea nr. 3 AGEA 29.04.2020
Emitentul informeaza actionarii asupra rezultatelor exprimarii optiunii privind Hotararea AGEA nr. 3 din 29
aprilie 2020. Conform procedurii aprobate de Consiliul de Administratie, publicate in Raportul Curent nr. 39
/ 2020 , actionarii de la data de inregistrare – 21 iulie 2020 – au putut sa isi exprime optiunea intre doua
variante:
1. Optiunea 1: Adera la hotararea actionarilor nr. 3 astfel cum a fost adoptata la data de 29.04.2020,
primind astfel in data de 3 august 2020 o distributie cash in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10
actiuni detinute la data de inregistrare, suplimentar fata de cele 7 actiuni gratuite distribuite conform
Hotararii nr. 2 a AGEA.
2. Optiunea 2: Aleg sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de
inregistrare suplimentar fata de cele 7 actiuni gratuite distribuite conform hotararii 2 a AGEA. Aceasta
a 8-a actiune gratuita va putea fi incarcata in conturile actionarilor de la data de inregistrare dupa o
noua sedinta AGA si dupa acordarea de catre ASF a unui nou CIVM, proces ce se estimeaza a fi
finalizat in luna noiembrie 2020.
In perioada de exprimare a votului (22 iulie 2020, ora 00:00 si 30 iulie 2020, ora 17:00) Emitentul a primit un
numar de 285 optiuni de vot, de la 285 actionari reprezentand un total de 100,696,516 drepturi de vot, adica
79.1329% din totalul drepturilor de vot ale societatii.
Dintre optiunile exprimate, 172 actionari reprezentand 92,448,298 drepturi de vot, adica 72.6510% din
totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 - distributie cash. Societatea va transfera acestor
actionari suma de 924.482 lei in data de 3 august, prin sistemul Depozitarului Central, avand Agent de Plata
Banca Transilvania.
Actionarii care au optat PENTRU distributia cash vor primi sumele in contul IBAN indicat societatii prin email,
sau in cadrul procesului de inregistrare in platforma de vot online.
Actionarii care nu au transmis un cont IBAN vor putea ridica sumele de la orice agentie a Bancii Transilvania,
pe baza de document de identitate (CNP).
Dintre optiunile exprimate, 113 actionari reprezentand 8,248,218 drepturi de vot, adica 6.4819% din totalul
drepturilor au optat pentru OPTIUNEA 2 – o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie
2020.
Un numar de 1642 actionari reprezentand 26,553,331 drepturi de vot, adica 20,8671% din totalul
drepturilor de vot nu au intreprins niciun demers, fiind deci considerati a fi optat pentru OPTIUNEA 2 - o
actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020.
Pentru actionarii care au optat pentru actiuni gratuite suplimentare, reamintim ca in cazul in care aplicand
acest raport rezultatul nu este un numar natural, actiunile gratuite vor fi calculate conform reglementarilor,
prin rotunjire in jos pana la primul numar natural.
In urma ratificarii de catre AGA a procedurii si rezultatelor acesteia, si emiterea de catre ASF a unui nou CIVM,
Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 9,244,829 actiuni si in conturile actionarilor
enumerati la paragraful anterior un numar total de 3,480,154 actiuni.
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Consiliul de Administratie, multumeste actionarilor care au optat PENTRU sustinerea planurilor
Emitentului si au ales sa permita Emitentului sa isi ideplineasca obligatiile asumate prin hotararile
adunarilor generale din anii anteriori.
Amintim ca cele 9,24 milioane de actiuni care vor fi incarcate in contul global al Bittnet Systems, dupa
ratificarea AGA si eliberarea CIVM-ului de catre ASF, vor fi folosite de Societate in viitor pentru a fi transferate
persoanelor cheie incluse in SOP 2019-2020 (cu data de exercitare mai – iunie 2021) .
In cazul in care persoanele cheie vor fi adus o crestere de valoare a companiei intre 1 ianuarie 2019 si mai
2021, aceste persoane vor putea colectiv sa solicite Emitentului sa le transfere un total de 5% din actiunile
societatii, la un pret pe actiune reflectand capitalizarea societatii de la 1 ianuarie 2019.
In cazul in care aceste posibilitati se materializeaza, Societatea va avea la dispozitie cele 9,24 milioane actiuni
descrise mai sus, pe care le va transfera catre detinatorii de optiuni, Societatea inregistrand o infuzie de cash
semnificativa (actiunile vor fi transferate detinatorilor de optiuni la pret mai mare decat valoarea nominala
a acțiunilor), dar si onorand promisiunea fata de anagajti, daca acestia vor fi adus cresterea valorii companiei.

Președintele Consiliului de Administrație
Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU
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