
Raport curent nr. 10 / 2022 

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

Data raportului: 21.03.2022 

Numele companiei BITTNET SYSTEMS S.A 

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

Punct de lucru Strada Tudor Arghezi 8-10, București 020945 

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 
BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni 

Capital subscris si varsat 48.043.690,40 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie 480.436.904 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii despre 
semnarea contractului de achizitie pentru preluarea integrala a TOPTECH SRL, integrator de produse si servicii 
IT&C cu afaceri in zona Transilvaniei. Operatiunile TopTech vor fi integrate in compania Dendrio Solutions 
SRL, parte a Diviziei de Tehnologie a Grupului Bittnet. 

Pretul tranzactiei este de 12 milioane lei si va fi achitat partial in numerar (7 milioane lei), iar restul decontat 
in actiuni BNET. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis se va determina in conformitate cu prevederile art. 
210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

TopTech este o companie romaneasca de IT&C fondata in anul 1992 in Deva. In prezent, TopTech are 
incheiate parteneriate cu cei mai importanți producatori de tehnologie, precum Dell sau HP, pentru livrarea 
de echipamente, solutii si servicii IT. Compania are peste 80 de angajați și colaboratori fiind unul dintre cei 
mai importanti integratori in partea de centru și vest a Romaniei. TopTech are birouri deschise in Deva, Sibiu, 
Timisoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Medias. In urma acestei tranzacții, Dendrio isi extinde acoperirea 
geografica la nivel national, in clipa de fata compania fiind preponderent prezenta in Bucuresti si zona de sud 
a Romaniei. In anul 2021, TopTech a realizat venituri totale de peste 55 milioane RON si EBITDA estimat de 
2,4 milioane RON, precum si un profit net de aproximativ 1,6 milioane RON. 

Actionarii Bittnet Systems au aprobat investitia in compania TopTech in cadrul AGEA din Septembrie 2021. 
Tranzactia va fi supusa aprobarii Consiliului Concurentei. 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Prin reprezentant, Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 

Semnarea contractului de investitie – TopTech 


