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   NOTA CATRE INVESTITORI 

Acest Prospect contine informatii in fegatura cu oferta de actiuni aferenta operatiunti de majorare a capitalul Sgocial 

prin aport in numerar conform Hotararii nr. 2 a Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor din data de 24,.04°2Q19%, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a [V-a, nr. 2254/29.05.2019. Aceasta operatiune presupune oferirea 

catre detinatorii drepturilor de preferinta, a posibilitatii de a subscrie actiunile nou emise in vederea majorarii capitalului 

social. Oferta este intermediata de SSIF TRADEVILLE S.A. 

Emisiunea de drepturi de preferinta se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la data de inregistrare stabilita de 

AGEA, respectiv 08 iulie 2029, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. 

informatiile continute in prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la data Prospectului in limita documentelor si 

informatiilor setectate si puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza expres o alta 

data. 

Emitentul si intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul 

oricarel schimbari care poate aparea in situatia Emitentului cu exceptia modificarilor de natura a afecta decizia 

investitionala pe parcursul derularii Ofertei, caz in care se aduc la cunostinta investitorilor printr-un amendament la 

Prospect in conformitate cu fegistatia aplicabila. 

Informatiile cuprinse in acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicatiei din 

Prospect. Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara intermediarului si a Emitentului nu a fost autorizata sa furnizeze 

informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa in prezentul Prospect si nicio alta persoana fizica sau juridica nu 

a fost autorizata sa furnizeze informatii sau dacurnente referitoare la Oferta, altele decat cele cuprinse in acest Prospect 

si in documentele incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara Prospectului 

sau a documentelor astfel incorporate nu trebuie iuate in considerare ca fiind autorizate de catre intermediar sau de 
Emitent. 

Informatiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fiinterpretate ca fiind opinie legala, financiara 

sau fiscala. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a 

Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta 

profesionala de afaceri. 

in luarea deciziei de a subscrie Actiunile Oferite, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra termenilor 

Ofertei, inclusiv a avantajelar si a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Actiunilor Oferite trebuie sa respecte toate 

legile si reglementarile in vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta. 

Fiecare investitor va trebui sa isi consuite consultantii juridici, financiari, fiscali sau alti consilieri in legatura cu aspectele 

juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in fegatura cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, 

pastrarea sau transferarea Actiunilor Oferite. Intermediarul si Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la 

aceste aspecte. 

Intermediarul actioneaza exclusiv pentru Emitent in legatura cu Oferta si nu va fi responsabil legal sau contractual fata 

de alte persoane. 

Prezentul Prospect nu constitule o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau de catre intermediar, sau in numele 

Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Actiunile Oferite in jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie este 

ilegala, nu este autorizata, este restrictionata in orice mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca 

potentialii investitori sa poata subscrie in mod fegal. 

Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu a fuat nicio masura care sa permita derularea acestei Oferte in 

nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau 

catre persoane rezidente sau localizate in aceste tari. 

Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Oferite in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si 

limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Prin subscrierea de Actiuni Oferite, nerezidentii isi asuma orice 

responsahilitate decurgand din considerarea unei astfel de subscrieri ca fiind ilegala conform legilor statului de 

rezidenta, 

Actiunile Oferite nu au fost si nu vor fiinregistrate conform legii privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii. 

Actiunile Oferite nu pot fi oferite, vandute sau instrainate in orice fel in Statele Unite ale Americii sau catre orice 

persoana de cetatenie sau nationalitate americana si/sau cu domiciliul sau resedinta in unul dintre Statele Unite ale 

Americii. 

Deoarece Emitentul si Intermediarul au informat prin prezentul Prospect faptul ca nu au luat nicio masura care sa 

permita efectuarea prezentei Oferte intr-un alt stat, membru UE sau stat tert, cu exceptia Romaniei, Emitentul si 

Intermediarul sunt indreptatiti sa considere ca orice persoana care subscrie in cadrul Ofertei nu este supusa niciunei 

restrictii referitoare !a subscrierea Actiunilor Oferite de catre legislatia aplicabila in tara sa. 
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Emitentul si intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite in confor fate ppROBAT 2 

acest Prospect in caz de forta majora {orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclu fara 7 

limitare, calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot Il a Rongpet . ens gat tat : ROM 
functionarea institutiilor pietei de capital). 

QDupa primirea vizei din partea Autoritatii de Supraveghere Financiare, prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei 

de Valori Bucuresti {hy vw bb 

  

@), pe site-ul Intermediarului ofertei - www.tradeville.eu), pe site-ut Autoritatii 
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DEFINITII 

in cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni s 

majuscule, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:       

»Actul Constitutiv” Actul Constitutiv al Emitentului, in vigoare si aplicabii {a data prezentului Prospe 

  

»Actiuni”, ,Actiunile 

Existente” sau ,,Actiunile 

Societatii” 

Totalitatea actiunilor care sunt emise de catre Societate la data aprobarii 

prezentului Prospect 

  

/Actiunile Oferite” Actiunile oferite de catre Emitent in cadrul ofertei 
  

  

  

  

  

  

  

,5ocietatea” si/sau 

», Bittnet S.A.” si/sau , Bittnet” 

»Actiunile Noi" Un numar de 11.046,641 actiuni nou emise de catre Emitent ca urmare a majoraril 

de capital social 

»AGA" Adunarea Generala a Actionarilor Societatii 

awAGEA" Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii 

»AGOA” Adunarea Generata Ordinara a Actionarilor Societatii 

n ASF" Autoritatea de Supraveghere Financiara 

“CAEN” Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala 

Compania” si/sau Bittnet Systems S.A., emitentul actiunilor prezentate in acest Prospect 

»emitentul” si/sau 

  

uAdministratorul” Administratorul Unic al Societatii 
  

»Consiliul de administratie” In data de 29.01.2020 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat modificarea 

actului constitutiv al societatii in sensul administrarii acesteia de catre un Consiliu 

de Administratie format din 3 membri. La momentul redactarii prezentului 

Prospect, documentele sunt in proces de inregistrare la ONRC. 
  

,cont Colector” sau “Contul 

de Oferta” 
Conturile destinate colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul 

Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate in prezentul Prospect 
  

»,Pepozitarul Central” Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol i nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, 

sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, Romania, reprezinta institutia care asigura 

servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu 

instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum 

sunt definite in Legea Pietei de Capital 
  

“Formular de revocare” Formularul completat de catre actionarii Emitentului in vederea revocarii 

subscrieriior facute in cadrul Ofertei 
  

“Formular de subscriere” Formularul completat de catre actionarii Emitentului in vederea subscrierii in cadrul 

Ofertei 
  

» SSH Tradeville S.A.” SSIF TRADEVILLE S.A., cu sediu in Bucuresti, Calea Vitan nr. GA, BI B, tronson B, et. 

3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: 

J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin Decizia 

nr. 2225/15.07.2003, e-mail helpdesk @tradevitle.eu. 
  

/Intermediarul Ofertei” S.S.1F. TRADEVILLE S.A. 
  

“Investitori” Actionarii inregistrati in registrul actionarilor ja data de fnregistrare aferenta 

majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta. 

Sau 

Persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a 

acestora 
  

“Drepturi de preferinta”     Un numar total de 5.233.205 drepturi de preferinta alocate catre: 

i} actionarii inregistrati in registrut actionarilor la data de inregistrare (08.07.2019) 

aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta 

in perioada de tranzactionare a acestora 

Si 
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ii) persoanele care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumpa aire 

perioada de tranzactionare a acestora. < he 
  

nlegea 24 / 2017” 

“Legea Emitentilor” 

ae
 

iata? 
a 

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni d 

publicata in Monitoru! Oficial Partea | nr. 213 din 29 martie 2017 
    

    
   

aN 
ae 

OpAT = 
& 

ant 
  

»Legea Societatiior” Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 

17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare 
  

Leu” sau ,Lei” sau ,RON” Moneda oficiala a Romaniei 
  

“Oferta” Oferta aferenta operatiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar 
  

“Participant”, “Ceilalti 

intermediari” 

Participantii la sistemul depozitatului central, inclusiv custozi 

  

»Perioada de Oferta” Perioada de derulare a Ofertei, astfel cum este aceasta descrisa in prezentul 

Prospect 
  

»Perioada de subscriere” Perioada in care vor fi exercitate drepturile de preferinta in baza prezentrului 

Prospect 
  

,Piata SMT" Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori 

Bucuresti, Piata SMT, piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale 

Emitentutui. 
  

,sectiunea Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a 

Depozitarului Central in care sunt evidenfiate conturile detinatorilor de Drepturi de 

Preferinta care nu au cont deschis la un Participant 
  

,Sectiunea It” Sectiunea din cadru! sistemului de compensare-decontare si registru a 

Depozitarului central in care sunt evidentiate {i} conturile individuale si globale ale 

detinatorilor de Drepturi de Preferinta care au cont deschis fa un Participant si (ii} 

conturile proprii ale Participantilor 
  

»Prospectul” Prezentul Prospect privind majorarea capitalului social prin aport in numerar a 

Bittnet Systems S.A. aprobat de catre ASF in vederea derularii Ofertei 

  

  

»Registrul Comertului” Baza de date cuprinzand registrele si inregistrarea comerciantilor si a altor entitati 

prevazute de lege 
  

»Regulamentul 5/2018” Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 

cu modificarile si completarite ulterioare 
  

»Regulamentul 1129/2017” REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul 

unei oferte publice de valari mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare fa 

tranzactionare pe o piatd reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE 
  

»Regulamentul delegat (UE) 

2019/979" 
Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 de compietare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste 

standardeie tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale 

din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicarile cu 

caracter publicitar privind vaiorife mobiliare, suplimentele la prospect si portalul 

pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al 

Comisiei sia Reguiamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei. 
  

»Regulamentul delegat (UE) 

2019/980” 

Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatui, 

continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei 

oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare ja 

tranzactionare pe a piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) ar. 

8309/2004 al Comisiei 
  

/2i Lucratoare”     Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de 

tranzactionare ale Bursei de Valori Bucuresti si sistemele de compensare-decontare 

ale Depozitarulul Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii 

  

  
  

  

  

  

Informatiiie folosite in elaborarea prezentuiui Prospect referitoare fa Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de 

catre BITTNET SYSTEMS S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, bl 2, ap. 24, Sector 4, Romania, 

telefon 021.527.16.00, fax 021.527.16.98, site web http://www.bittnetsystems.ro/, cod unic de inregistrare RO 

21181848, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/3752/2007 (“Emitentul”}. 
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Intermediarul Ofertei este $.S.1.F. TRADEVILLE S.A., companie cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, BIB, tr Beort we t 

et. 3, sector 3, cod 031296 inmatriculata la Oficiul! Registrului Comertului sub nr. J40/5868/1996, Cod Yajc PROBS 

inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail helpdesk @tradeville.eu site feb : 

www.tradeville.eu (“Intermediarul”). 

Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse in prezentul Prospect: 

« din partea Emitentului: Mihai Logofatu — Director General al Emitentului; 

« din partea tntermediarului: Ovidiu George Dumitrescu ~ Director general adjunct. 

Declaratii ale persoanelor responsabile: 

1. Reprezentantul Emitentului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile 

referitoare fa Emitent incluse in prezentul Prospect sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si 

nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. 

2. Reprezentantul Intermediarului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, 

informatiile referitoare la Oferta incluse in prezentul Prospect sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu 

realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. 
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Sectiunea 1 - Introducere si Avertismente 

REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CRESTERE 

  

Pct. 1. 

  

introducere 

Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere ja Prospectul UE pentru crestere, nu este exhaustiv si a fost 

elaborat numai in baza informatiilor detaliate in cuprinsul Prospectului si trebuie coroborat cu acesta. Orice 

decizie de a subscrie in Actiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre 

investitari, considerat in integralitatea lui. Investitorii nu trebuie sa se limiteze la citirea acestul rezumat. 

Investitorul ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia. 

in cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in prospect, se poate ca 

investitorul reclamant, in conformitate cu legislatia interna, sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului 

inaintea inceperii procedurii judiciare. 

OC raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar 

doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelaite parti ale prospectului, sau daca 

el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa 

decida daca investesc in aceste valori mobiliare. 

Emitentul deciara ca este de acord ca continutul acestui prospect sa poata fi refolosit pentru vanzarea ulterioara 

de actiuni de catre intermediarii autorizati de Bursa de Valori Bucuresti, in perioada si in conditiile prevazute in 

prezentul prospect. Conditiile de vanzare a ofertei prin intermediui altor intermediari autorizati de BVB vor fi 

furnizate in mamentul in care se va derula oferta prin respectivii intermediari. 

  

Peta Denumirea valorilar mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) : 

Emitentul isi majoreaza capitaiul cu un numar de 11.046.641 actiuni noi cu valoarea nominala 0,1 lei fiecare. 

Codul ISIN al actiunilor nou emise este ROBNETACNOR1. 

Codul LEt al Emitentului este: 315700VUUVQHMSVEDRO36 

  

Pct.4,2 identitatea si datele de contact ale Emitentului inclusiv identificatorul entitati juridice (LEL) : 

Emitentul este o societate comerciala pe actiuni, infiintata legal si functionand in confomitate cu legislatia din 

Romania, cu sediul social in Str. Soimus, nr. 23, bi.2, ap.24, sector 4, Bucuresti, inregistarata la Registrul 

Comertului de pe ianga Tribunatul Bucuresti cu numarul J40/3752/2007, cod unic de identificare : 21181848 

Codul LEI al emitentului este : 325700VUUQHM9VEDRO36 

Website-ul emitentului este www.bittnet.ro, Emailul emitentului in relatia cu investitorii : investors@bittnet.ro 

  

Pet.1.3 identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt diferite, ale 

autoritati/ competente care a aprobat prospectul : 

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) : cu sediul in Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 

050092, Bucuresti, Romania 

  

Pct.1.4 Data aprobarii Prospectului : LO. OR . 2020 

  

Pct.1.$ 

    
Avertismente si declaratii din partea Emitentului: 

Rezumatul trebui interpretat ca o introducere la prospectul UE pentru crestere si orice decizie de a investi in 

valorile mobiliare ar trebui sa se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru crestere, in ansamblu, de 

catre investitor. 

Investitorul trebuie sa fie constient ca ar putea $8 piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia; 

In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse intr-un prospect UE 

pentru crestere, este posibil ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern al statelor membre, 

sa trebuiascé sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului UE pentru crestere inaintea inceperii 

procedurii judiciare, 

Raéspunderea civila le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a 

acestuia, dar doar atunci cand acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale 

prospectului UE pentru crestere, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale 

prospectului UE pentru crestere, informatiile esentiale necesare pentru a ajuta investitorii sa decidd daca sa 

investeasca in astfel de vaiori mobiliare 
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Sectiunea 2 ~ Informatii esentiale privind Emitentul 
  

    

  

  

  

  

    

Pct.2.1.1 informatii despre emitent : a) Sediul social si forma juridica a emitentului, codul LEI, dreptk?g temeiul 

caruia isi desfasoara amitentul activitatea si tara in care a afost constituit: ~ if 

Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabif in 

conformitate cu legite din Romania, cu sediul social in Str. Soimus, nr. 23, bl.2, ap.24, sector 4, Bucuresti, 

inregistarata Ja Registrul Comertului de pe langa Tribunalu! Bucuresti cu numarul 140/3752/2007, cod unic 

de identificare : 21181848 

Codul LEt: 345700 VUUQHM9SVEDRO36 

{b) Activitatile principale ale emitentului : 

cod CAEN 6202 — Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

{ce} Actionarii sai majoritari, inclusiv daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de 

catre cine + 

Emitentui nu este detinut direct sau indirect de catre un actionar. Registrul actionarilor Bittnet este tinut de 

catre Depozitarul Central SA. Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni Bittnet care detineau 

cel putin 10% din capitalui social !a data de 31.10.2019 : 

© LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN ~ detine un numar de 17,468,502 actiuni reprezentand 

15,0327% din numarul total de actiuni emise de Emitent; 

# LOGOFATU CRISTIAN-ION ~ detine un numar de 16,290,580 actiuni reprezentand 14,0190% din numarul 

total de actiuni emise de emitent; 

@ CAPATINA-GROSANU RAZVAN - detine un numar de 12.840.068 actiuni reprezentand 11,0497% din 

numarul total de actiuni emise de emitent 

{d} fdentitatea directorului executiv: 

Di: Logofatu Mihai Alexandru Constantin din Bucuresti, Sector 4— director general al Emitentului, unul dintre 

fondatori. 

Pct.2.2.4.a | Principalele infarmatii financiare selectate precum si o scurtd descriere a tuturor calificdrilor din ragortul 

de audit referitoare la informatiite financiare istorice: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[RON] 2018 2017 2016 
Venituri din contracte cu clientii 47,891,044 27,681,996 13,666,881 

Costul vanzarilor (38,363,598) {20,263,782} (9,215,147) 

Marja bruta 9,527,447 7,418,214 ~~ 4,451,763 
Cheltuieli generale si administrative (6,656,647) (3,604,948) {2,234,700} 

Cheltuieli financiare {1,317,020) (884,771) (332,832) 

Profit net: 4,407,945 1,205,609 870,034 

ACTIVE 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016 

Total active imobilizate 22,631,153 4,031,935 468,741 

Total active circulante 36,437,449 26,865,719 10,299,595 

TOTAL ACTIV 59,068,602 30,897,654 10,768,336 

Capital social §,175,524 3,044,426 1,351,345 

Prime de emisiune 2,594,889 680,248 - 

Rezerve 266,124 164,559 69,148 

Rezultat reportat 4,723,436 1,600,205 1,260,602 

Total capitaluri si rezerve 14,000,546 5,960,508 2,850,271 

Total datorii pe termen lung 19,573,413 9,171,761 4,078,925 

Total datorii curente 25,494,643 15,765,385 3,839,140 

TOTAL CAPITALURI SI DATORH 59,068,602 30,897,654 10,768,336 

informatiile prezentate in aceasta sectiune au ca sursa situatiile financiare ale Emitentului, format IFRS. 

Situatiile financiare istorice pentru perioada 2016-2018 au fost auditate IFRS, opinia auditorului fiind fara 

rezerve. Cansolidarea pe formatul IFRS a fost facuta numai pentru situatiile financiare anuale istorice. 
  

  

Pagina 9 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

Pct.2,2.1.b | Principalele informatii financiare selectate precum si o scurtd descriere a tuturor calificdeilor di 

de audit referitoare ia cele mai recente informafjii financiare: 

Informatiile prezentate in aceasta sectiune au ca sursa situatiile financiare semestriale ale Emité 

informatiile financiare aferente situatiilor semestriale nu au fost auditate. 

Indicator [RON] Nr 30 iunie 2618 30 iunie 2019 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 2,328,111 24,309,457 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 2 34,303,139 45,188,852 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE | 3 16,043,564 29,598,964 

INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI 4 19,152,690 16,555,540 

CURENTE NETE 

TOTAL ACTIVE MINUS DATORH CURENTE | 5 22,407,742 42,161,174 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE | 6 15,738,958 28,942,313 

INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 

CAPITALURI - TOTAL 7 6,668,784 13,218,861 

CIFRA DE AFACERI NETA 8 23,125,840 39,747,226 

Productia vanduta 9 9,001,685 10,325,552 

Venituri din vanzarea marfurilor 10 14,191,029 29,421,674 

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL 14 23,023,314 40,089,209 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE ~ TOTAL 12 21,870,963 44,205,818 

VENITURI FINANCIARE — TOTAL 13 138,571 517,020 _ 
CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL 14 685,574 1,368,148 

VENITURI TOTALE 15 23,161,885 40,606,229 

CHELTUIELI TOTALE 16 22,556,537 45,573,966 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT{A): 17 605,348 (4,967,737) 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) 18 411,165 (4,990,884) 

Pet.2,3.1 Principalele Riscuri specifice emitentulut : 

  
Riscul asociat cu realizarea planului de dervoltare a afacerii 

Obiectivul strategic al Companiei este de a dezvolta in mod continuu relatiile cu clientii. Nu este exclusa 

posibilitatea ca Societatea sa nu fie capabila sa extinda baza curenta de clienti sau posibilitatea ca relatiile cu 

clientii existenti sa se deterioreze. Exista, de asemenea, si riscul ca Societatea sa nu fie capabila sa 

indeplineasca alte elemente din strategia pe care si-a definit-o, adica: largirea fortei de vanzari, stabilirea de 

birouri locale in principalele orase ale tarii, consolidarea pozitiei de lider pe piata de Training !T, extinderea 

bazei de clienti si cresterea venitului mediu pe client. 

Riscul asaciat cu realizarea prognozelor financiare 

Prognozele financiare ale Companiei pornesc de la ipoteza implementarii cu succes a strategiei de crestere 

bazate pe resursele si unitatile de afacere existente si deci indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli. Cu 

toate acestea, exista riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare. Bugetele aprobate de AGA sunt 

create cu diligenta, insa ele sunt tinte sau prognoze. Datele actuale relatate in raportari periodice viltoare 

pot fi diferite de valorile prognozate Societatea nu ofera in cursul anului informatii privitoarea ia posibilitatea 

realizarii prognozelor financiare. 

Emitentul a efectuat si ar putea efectua direct sau indirect achizitii suplimentare in viitor {inclusiv preluarea 

activitatii de integrare IT&C de la Crescendo si integrarea ei in businessul Dendrio}, in functie de oportunitati, 

in cadrul linilor sale de activitate existente sau a unor activitati complementare acestora (cu scopul de a 

integra respectivele linii de activitate fn activitatea sa). 

Cu toate acestea, este posibil ca estimarea efectelor financiare ale oricarei astfel de tranzactii asupra afacerii 

Emitentului s8 nu fie de succes, in special deoarece entitdtile astfel achizitionate se pot dovedi dificil de 

integrat. in plus, achizitiile pot distrage atentia conducerii sau devia resursele financiare sau de alté natura 

de la activitatea existenta a Emitentului sau pot necesita cheltuieli suplimentare. Astfel de evolutii ar putea 

avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, a rezultatelor operatiunilor si a situatiel financiare a 

Emitentului. 

Riscul de personal / capacitate de livrare 

Succesul Companiei depinde pana la un anumit nivel de capacitatea acesteia de a continua sa atraga, sa 

pastreze si sa motiveze personal calificat. Businessul Bittnet se bazeaza pe ingineri cu o calificare inalta si cu 

remuneratie pe masura, care se gasesc in numar restrans si pot primi oferte de la concurenta, In cazul in care 
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   efect advers material semnificativ asupra afacerii, a conditiilor financiare, a rezultatelor operation: 

prospectifor. 

Riscul legislativ / regulator 

Modificarile in regimul legal si fiscal din Romania pot afecta activitatea economica a Companiei. Modificarile 

legate de ajustarile legislatiei romanesti cu regiementarile Uniunii Europene pot afecta mediul legal at 

activitatii de afaceri a Companiei si rezultatele sale financiare. Lipsa unor reguli stabile, legislatia si 

procedurile greoaie de obtinere a deciziilor administrative pot, de asemenea, restrictiona dezvoltarea 

viitoare a Companiei. 

Avand in vedere ca legislatia fasa tot mai mult la aprecierea organului fiscal interpretarea modul de aplicare 

a normelor fiscale, coroborat si cu lipsa fonduritor la bugetul de stat si incercarea prin orice mijloace de 

aducere a acestor fonduri, consideram acest risc unul major pentru companie, deoarece nu poate fi adresat 

in niciun fel in mod preventiv in mod real si constructiv. 

Riscul de comoditizare a businessului — pierdere a relevantei tehnologice a solutiilor 

Un caz special legat de evolutia rapida a industriei IT este trendul ca fiecare tehnologie sa devina ‘commodity’ 

{foarte raspandita, foarte larg adoptata) si sa fie foarte bine inteleasa de clienti. Intr-un astfel de mediu de 

business, valoarea adaugata a companiilor “revanzatori” este una foarte mica, deci un astfel de scenariu 

conduce la scaderea marjelor comerciale pentru liniile de business care sunt afectate de comoditizare. Toate 

tehnologiile se confrunta cu acest risc, pe masura ce gradul lor de adoptie creste. Exempiul cel mai elocvent 

este businessul de licente Microsoft, unde majoritatea proiectelor sunt facturate catre clienti cu marje 

comerciale foarte mici : 0-2%. Pe masura ce si alte tehnologii capata aceeasi raspandire, si adoptie, si 

revanzarea lor devine neprofitabila. 

Riscul de concurenta neloiala 

Businessurile comoditizate, cu marje mici, sunt predispuse la concurenta neloiala, in special prin preturi de 

dumping. in special in activitatea Dendrio acest risc se materializeazd cand concurentil oferé adesea clientilor 

preturi de vanzare dimensionate substantia! sub pretul achizitiai licentelor respective. Acest tip de abordare 

de business este foarte greu si costisitor de demonstrat, dar poate crea prejudicii Emitentuiui prin pierderea 

unor contracte sau reducerea profitabilitatii. Emitentul nu a identificat nicio solutie pentru a preveni acest 

rise. 

O concurenta puternicd poate determina o presiune sporité asupra Emitentului in legdturé cu prequrile 

produselor si serviciilor oferite clientilor, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra capacitatii 

Emitentului de a isi spori sau mentine profitabilitatea. Competitivitatea Emitentului in actualul mediu 

concurential depinde in mare masura de capacitatea acestuia de a se adapta rapid la noile evolutii si tendinte 

ale pietei. in masura in care Emitentul nu va putea concura in mod efectiv cu competitorii sai, indiferent dacd 

este vorba despre un grup local sau international, acest fapt poate avea un efect negativ asupra activi 

situatiel financiare, rezultatelor operatiunilor si perspectivelor Emitentului. 

Riscul de pierdere a reputatiei 

Riscul privind reputatia este inerent activitatii economice a Emitentului, Abilitatea de a pastra si de a atrage 

noi clienti depinde in parte de recunoasterea brandulul Emitentului si de reputatia acestuia pentru calitatea 

serviciilor. Opinia publica negativa despre Emitent ar putea rezulta din practici reale sau percepute in piata 

IT in general, cum ar fi neglijentd in timpul furnizarii de produse sau servicii sau chiar din modul in care 

Emitentul isi desfasoard sau este perceput ca isi desfasoara activitatea. 

Desi Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta regiementarile in vigoare si pentru a spori perceptia 

pozitiva a clientilor si a potentiatilor clienti in ceea ce priveste serviciile sale, publicitatea negativa si opinia 

publicd negativa ar putea afecta capacitatea Emitentului de a mentine si atrage clienti 

Riscul de credit 

Riscul de credit reprezinta riscul ca debitorii Companiei sa nu isi poata onora obligatiile la termmenul de 

scadenta, din cauza deteriorarii situatiei financiare a acestora. Compania este mai putin expusa acestui risc 

datorita specificului produselor si serviciilor vandute, care se adreseaza companiilor de anumite dimensiuni, 

cu o situatie financiara deosebita. 

Compania analizeaza noii clienti folosind uneite specializate (site-uri cu specific de analiza a bonitatii 

clientilor) si are o procedura stricta privind documentarea comenzilor si prestarii serviciilor sau livrarii 

bunurilor. Ca a dovada a gestiunii acestui risc, compania nu a fost afectat in niciun fel de insolventele 2K 

Telecom sau Teamnet International (spre deosebire de unii dintre concurentii nostri). 

Totusi, Compania nu a identificat o solutie care sa poata elimina complet riscul de credit, acesta fiind unui 

dintre cele mai importante riscuri pentru o societate de dimensiunea noastra. 
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Rise de ude 

Neexecutarea de catre terti a obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Emitent, inclusiv 

implementarea anumitor proiecte de investitii avute in vedere de catre Emitent sau riscul de solventa ink 

legdtura cu acestia poate afecta Indeplinirea obiectivelor de afaceri ale Emitentului ori activitatea saucsittiatia 

financiara a acestuia si, implicit, capacitatea sa de a isi indeplini obligatiile in legaturd cu ObligatiunileRiscul 

asociat cu clientii semnificativi 

La finaful anului 2018, structura clientifor Companiei era mai putin concentrata decat in anit anteriori. Primii 

20 clienti generau 54% din venituri. Structura clientilor este dominata de companii din sectorul IT&C. O 

structura a clientilor foarte concentrata poate da nastere riscului asociat cu o posibila pierdere a unuia dintre 

clientii importanti. Pierderea unui client semnificativ poate afecta negativ nivelul veniturilor si al profiturilor 

raportate de Companie. 

BE f cu ra panzer 

Chiar daca cea mai mare parte a sumelor imprumutate de catre societate in prezent au dobanda anuala fixa, 

Compania este expusa riscului de crestere a ratei dobanzilor, avand contractate si credite si imprumuturi cu 

dobanda variabila (ROBOR+marja). Orice crestere a ratei dobanzii va fi reflectata de cresterea costurilor 

financiare ale companiei. 

  

  

Sectiunea 3 — informatii esentiale privind valorile mobiliare 
  

Pct3.1.1 
  

op figs! ectiur a, COME ISIAL + 

Actiunile nou emise vor fi actiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare 

nominala de 0,1 ron fiecare ; codul ISIN ROBNETACNOR1 

  

  

nile UGRaRe a 

    

for mobiiare : 

In cadrul majorarii de capital, Compania emite un numar de maximum 11.046.641 actiuni conform Hotararii 

AGEA nr. 2 din 24.04.2019 cu o valoare nominala unitara de 0,1 lei plus o prima de emisiune de 0,73 lei 

calculata dupa formula stabilita de AGEA. Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta. 

Formula de calcul prima emisiune: 

[(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile} / factor de ajustare] - 0,1 

Factor de ajustare: 1,25 

Pretul mediu a fost calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a prezentului 

Prospect aferent majorarii, respectiv: 13.02.2020. Astfel, pretul rezultat pentru subscrierea unel actiuni noi 

este: 0,83 lei. Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta. Pentru subscrierea unei actiuni 

noi sunt necesare 5 drepturi de preferinta (DP). Drepturile de preferinta sunt tranzactionabile pe piata 

relevanta a BVB pe o perioada de 7 zile lucratoare intre: 21.02.2020 — 02.03.2020. 
  

t} Evepturife aferente valorilar rvetillere : 

Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul fa un vot in Adunarea Generala a 

Actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa Ja distribuirea 

profitului in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul 

Constitutiv si de prevederile legale in vigoare. 

Detinerea cel putin a uneia din Actiunile Societati implica adeziunea actionarului fla prevederile Actului 

Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de Actiuni prevazute in Actui Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul 

trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, 

iar actionarii vor fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscrise. 
  

«) Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventd, inclusiv, 

acolo unde este cazul, informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare : 

Nu se aplica / Nu este cazul 
      e) OG des. ive @ dividendelar: 

Adunarea Generala a Actionarilor adopta anual decizia privind alocarea profiturilor. Strategia Emitentului 

este de a nu plati dividende din profiturile exercitiilor financiare. Emitentul intentioneaza sa continue 

investirea integrala a profiturilor in dezvoltarea companiei, ceea ce reprezinta o politica fara dividend pentru 

actionari. Emitentul intentioneaza sa mentina aceasta politica de reinvestire a profitului atat timp cat 
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Pet.3.2.1 Dupa caz, informatii din care sé reiasé dacd valorile mobiliare fac sau vor face abiectul unei cereri 

admitere ta tranzacfionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau pe o piatd de ¢ 

pentru IMM-uri, identitatea tuturor pietelor pe care valorile mobiliare sunt sau urmeazd sd fie 

tranzactionate si detalii privind admiterea fa tranzactionare jn cadrul unui sistem multilateral de 

tranzactionare sau pe a piatd de crestere pentru IMMiuri. 

Actiuniie emise de Bittnet Systems S.A. sunt tranzactionate pe piata SMT administrata de Bursa de Valori 

Bucuresti. Dupa finalizarea majorarii de capital social noile actiuni se vor tranzactiona pe SMT, in 

conformitate cu prevederile legale relevante. 

Drepturile de Preferinta vor fi tranzactionate pe SMT administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Drepturile 

de alocare vor fi tranzactionate pe piata SMTadministrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

in data de 29.01.2020, actionarii emitentului au hotarat admiterea fa tranzactionare a actiunilor societatii pe 

Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

  

Pct.3.3 Existdé 6 garantie asociatéd valorilor mobiliare? 

Nu se aplica. Nu exista nicio garantie asociata valorilor mobiliare. 

  

Pct.3.4 Care sunt riscurile-cheie specifice valoritor mobiliare ? 

Riscul asociat cu listarea actiunilor Companiei pe SMT — pretul viitor pe actiune si lichiditatea tranzactiilor: 

Pretul actiunilor si lichiditatea tranzactiior pentru companiile listate pe piata SMT depind de numarul si 

marimea ordinelor de cumparare si vanzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garantie asupra 

pretului actiunilor pe piata SMT si nicio garantie asupra lichiditatif acestora. Emitentul a identificat un grad 

ridicat de volatilitate al cotatiei actiunitor BNET. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care 

cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand la un pret satisfacator. 

Riscul asociat cu o investitie directa in actiuni: investitorii ar trebui $a fle constienti asupra risculul asociat 

cu o investitie directa in actiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investitii in titluri de stat 

sau participatii in fonduri de investitii, in principal din cauza volatilitatii si evolutiei impredictibile a preturilor 

actiunilor, atat pe termen scurt, cat si pe termen jung. 

Tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti poate fi suspendata 

Autoritatea de Supraveghere Financiard (,ASF’) este autorizata si suspende tranzactionarea de valort 

mobiliare sau sa solicite Bursei de Valori Bucuresti sA suspende de fa tranzactionare valorile mobiliare 

tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, daca continuarea tranzactionarii ar afecta negativ interesele 

investitorilor, pe baza masurilor luate impotriva manipularii pietei si a tranzactiilor efectuate pe baza 

informatiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucuresti trebuie s8 suspende tranzactionarea cu valori mobiliare 

care nu indeplinesc cerintele sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, 

cu exceptia cazului in care o astfei de actiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna 

functionare a pietei. Daca Bursa de Valori Bucuresti nu intreprinde astfel de actiuni, ASF poate cere 

suspendarea tranzactionarii cu valori mobiliare, dacd acest lucru serveste functionarii corespunzatoare a 

pietei si nu afecteaza interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucuresti are dreptul s& 

suspende de la tranzactionare Actiunile sau Obligatiunile fn alte circumstante, in conformitate cu 

reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta pretul de tranzactionare al Actiunior sau Obligatiunitor 

si ar afecta transferul acestora. 

  

         
  

Sectiunea 4 ~ Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare 
  

Pct.4.2 Teremenii si conditiile ofertei, calendarul pentru a investi in aceste valori mobiliare : 

Oferta consta in oferirea spre subscriere a unui numar de maximum 11.046.641 actiuni noi reprezentand 

actiuni ordinare, nominative si dematerializate avand o valoare nominala de 0,1 RON pe actiune. Pentru 

subscrierea unei Actiuni Noi este necesar un numar de 5 Drepturi de Preferinta (DP). In cazul in care din calculul 

matematic rezulta fractiuni de actiuni, numarul maxim de actiuni va fi rotunjit la numarul natural intreg, 

inferior, Drepturile de Preferinta (simbol : BNETRO6) vor fi tranzactionate pe piata relevanta a Bursei de Valori 

Bucuresti incepand cu prima zi lucratoare de la publicarea prezentulul prospect,  intre:       
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Oferta se adreseaza :    ¢ — actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii 

social (08.07.2019) care nu si-au instrainat drepturiie de preferinta in perioada de tranzacti 

acestora; 

*  persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de 

tranzactionare a acestora. 

Perioada de subscriere va fi de 30 zile si va incepe cu a treia zi lucratoare de /a incheierea perioadei de 

tranzactionare a Drepturilor de Preferinta, intre _O C. = 2.0 2020 (Etapa 1 a majorarii 

de capital). 

Actiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social vor fi oferite spre vanzare conform 

art. 16 alin. (3) lit. a) punctele 1. si 2. din Legea 24/2017, respectiv investitorilor calificati si/sau unui numar de 

investitori mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice. Investitorii calificati vor fi contactati personal de 

catre Emitent sau Intermediar si informati in legatura majorarea de capital si subscrierea in cadrul Etapei a fl- 

a de subscriere. 

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a fl-a va fi de maxim 5 zile lucratoare, incepand cu prima zi de luni de 

la incheierea subscrierii in Etapa 1. Administratorul poate decide inchiderea in avans a plasamentului privat. 

Etapa a f{l-a nu face subiectul prezentului prospect. 

Drepturile de alocare vor fi tranzactionate pe piata SMT administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile 

Noi subscrise si alocate urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe piata SMT Categoria Premium a BVB, sub 

forma de Actiuni, sub simbolul de tranzactionare BNET. 

  

Pct.4.2, Oscurtd descriere a mativelor care au stat ia baza ofertei , utilizarea si cuantumul net estimate al venituriiac 

Suma maxima estimata a fi atrasa este de 9 milioane lei. Sumeie atrase in cadrul ofertei descrise in prezentul 

prospect vor fi folosite, in principal, pentru intarirea pozitie financiare a grupului Emitentului si extinderea 

activitatii companiei. Maniera efectiva de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinate de 

conducerea societatii in viitor in functie de cuantumu! sumelor efectiv atrase prin majorare dar si de 

oportunitatile identificate. Reducerea gradului de indatorare {masurat ca raport intre capitalurile 

imprumutate si capitalurile proprii} este un obiectiv al managementului, ca de aitfe! si posibilitatea de a derula 

achizitii de companii sau tehnologii care sa complementeze sau accelereze dezvoltarea activitatil grupului. 

Relatia cu partenerii comerciali si financiari poate fi imbunatatita in cazul existentei unor resurse financiare 

proprii semnificative. Totodata, capacitatea Emitentului de a depasi o criza economico-financiara va fi sporita 

in cazul reusitei operatiunii de majorare. In special in cazul Dendrio, capitalizarea este un aspect important 

pentru a putea sustine oe termen lung planurile, avand in vedere rezultatele financiare din 2019. 

Valoarea maxima a Ofertei este de : _iei, in cazul inl care toate actiunile puse in vanzare 

sunt subserise la pretul din etapa 1 de catre investitori. 

  

  

O descriere a oricdrui conflict de interese semnificativ legat de oferté sau de admiterea ta tranzactianare 

care este descris in prospect: 

Nu se aplica 

    Pct.4.3   
  

In cazul in care ofertantul este diferit de emitent, o scurta descrieve a ofertantului sif. 

salicita admiterea la tranzactionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare (Sh4aT}: 

Nu se aplica, Nu exista un ofertant diferit fata de emitent.   
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Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financia 

   8, 
Sectiunea 1 — Persoane responsabile, informatii privind tertii, rapoarte a pan 

expertilor si aprobarea autoritatii competente 

Pet. 1.1: Se identificd toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite pdrfi ale acestora incluse 

in prospect, indicdnd, in cel de al dailea caz, pdrtile in cauzd. in cazul in care persoanele responsabile sunt persaane 

fizice, inclusiv membri ai organetor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indicé numele si 

functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se indicd denumirea si sediul social. 

Pct. 1.2.: O declaratie a persoanelor responsabile pentru prospect din care sd reiasé cd informatiile inchuse in prospect 

sunt, dupd cunostintele lor, canforme cu realitatea si cé prospectul nu contine omisiuni susceptibile s& fi afecteze 

semnificatia. 

Director General - in persoana domunulul LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN ~ cetatean roman, nascut in 
Bucuresti la data de 12.09.1984, domiciliat in Bucuresti, sector 4, str. Soimus nr. 23. Adresa de la focul de munca al 
Administratorului este adresa de corespondenta a Emitentutui Bulevardul Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania 
Offices”, etaj 1, sector 6, Bucuresti, cod postal 061331. Domnul Logofatu Mihai este cofondator al Emitentului si detine 
15,0327% din actiunile emise de Emitent. 

Directorul general al Saciatatii declara ca, dupa cunostintele lui, prezentul prospect include informatiile conforme cu 
realitatea si cd prezentul prospectul nu contine omisiuni susceptibile s4 fi afecteze semnificatia. 

Pet. 1.3. In cazul in care propsectul contine o declaratie sou un raport atribuite unei persoane care actioneazé in 
calitate de expert, se indicd urmdtoarele detalii ale persoanei in couzd: 

fa} cumele (b} adresa de Ia locul de muncd; {c} calificdrile; (d) dupa cuz, interesul semnificativ in sacietaten emitencd. 

NU este cazul, prospectul nu contine rapoarte atribuite altor persoane care actioneaza in calitate de expert. 

Pet. 1.4. In cazul in care informatiile provin de la o terté parte, se furnizeazd o confirmare a faptului cd informatiile in 
cauzd au fost reproduse cu acuratefe si cd, dupd cunostintele emitentului si in mdsura in care acesta poate sé confirme 
avdnd in vedere datele publicate de terta parte in cauzd, nu au fost emise fapte care ar face ca informatiile reproduse 
s fie incorecte sau sd inducd in eroare. Se mentioneazd, de asemenea, sursa (sursele} informatiiler in cauzé. 

Nu este cazul. Informatiile cuprinse in prezentul prospect provin de la Emitent 

Pet. 1.5. Emitentul declara cd: 

{a} Prospectul a fost aprobat de Autoritate de Supraveghere Financiara {ASF}, in calitate de autoritate 

competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129; 

(b) Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indepliniri 
standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (WE) 2017/1429; 

yectul 

  

{c) © astfel de sprobare nu ar trebul s fie consideratd drept o aprabare a emitentulul care fa 
acestui Prospect; 

(d) Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere In conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) 2017/1129. 
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Sectiunea 2 ~ Strategie, performanta si mediul de afaceri 

Pet. 2.1. informatii despre emitent: 

4. denumirea legala si denumirea comerciald a emitentulil; 

BITTNET SYSTEMS S.A. 

Emitentul este inregistrat ca societate comerciala fa Registru! Comertului de pe langa Tribunalu! Bucuresti cu 

numarul J40/3752/2007, cod unic de identificare : 24181848 Codul LEI: 31S700VUUQHM9VEDRO36 

3. data de constituire si durata existentei emitentulul, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminaté; 

Data de constituire a emitentului este 22.02.2007. 

4. sediul si forma juridicd a emitentului, legislatia in temeiul careia isi destaésoara activitatea emitentul, tara de 

inregistrare, adresa, numéarul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit de sediul 

social} si site-ul emitentului, dacd este cazul, impreund cu o declaratie de daclinare a responsabilitayil din care sa 

reiasd cd informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt 

incluse, prin trimitere, in prospect 

Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate 

cu legile din Romania, cu sediut social in Str. Soimus, nr. 23, bl.2, ap.24, sector 4, Bucuresti, inregistarata la Registrul 

Comertului de pe langa Tribunalu! Bucuresti cu numaru! J40/3752/2007, cod unic de identificare : 21181848. 

Punctul de lucru al emitentului se afla in Bucuresti, sector 6, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea de birouri Plaza Romania 

Offices, etaj 1, spatiul! PRO-01, Telefon: (+40 21) 527 16 00 Fax: {+40 21) 527 16 98. Site-ul emitentulul : 

www.bittnet.ro si https://investors.bittnet.ro 

Emitentul declara ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatil 

sunt incluse, prin trimitere, in prospect. 

Pct. 2.4.1. Informafil privind modificdrile semnificative ale structurli de imprumut si de finantare a emitentului 

jnregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in prospect. Tn cazul in 

care prospect contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultime! 

perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in prospect. 

Nu au survenit modificari semnificative ale structurli de imprumut sau de finantare ale emitentului Inregistrate de la 

sfarsitul ultimei perioade financiare si pana in prezent altele decat cele raportate. In 18.01.2019 Emitentul a notificat 

piata de capital cu privire la finalizarea cu succes a unei plasament privat de vanzare de obligatiuni corporative in valoare 

de 10.000.000 {ei, cu o dobanda 9% per an si maturitate la 4 ani. Emisiunea de obligatiuni BNET23C a intrat la 

tranzactionare in luna aprilie 2019, 

De asemenea, in luna februarie 2019, emitentul a fuat hotararea de a rascumpara anticipat si in totalitate emisunea de 

obligatiuni BNET19 in suma de 4.186.000 lei, operatiune finalizata pe 22.02.2019. 

In data de 25.07.2019,Compania a anuntat piata printr-un raport curent despre modificarea structurii de creditare 

bancara prin realizarea urmatoarelor operatiuni bancare : 

*  Rambursarea anticipata de catre Bittnet Systems S.A, a creditului in valoare de 4.500.000 RON contractat in 

august 2047 la ProCredit Bank; 

*  Contractarea unui produs de creditare de tipul revolving-overdraft de catre Dendrio Solutions SRL de fa 

ProCredit Bank cu urmatoarele coordonate in valoare totala de 4.500.000 RON cu o maturitate de 24 luni. 

Destinatia facilitatii: finantarea capitalului de jucru si activitatii curente a Dendrio Solutions SRL. 

in 2019 s-au mai desfasurat urmatoarele operatiuni in ceea ce priveste creditarea bancara: 

*  Prelungirea, in luna februarie, a creditului Bittnet Systems in valoare de 2,79 milioane fei de la ProCredit Bank: 

noua scadenté — februarie 2020; 

*  Semnarea cu ING Bank a unui acord de factoring pentru scontarea punctuala a unui contract semnificativ, 

despre care Compania a anuntat piata printr-un raport curent in data de 12.06.2019 

*  Prelungirea scadentei pentru linia de finantare de tipul overdraft cu {NG Bank, in valoare totala de 2.000.000 

lei de catre Dendrio Solutions SRL 

*  Semnarea unui acord cu Banca Transilvania de catre Bittnet Systems pe produsul bancar factoring in vederea 

scontarii facturilor pe proiectele punctuale cu o companie din domeniul telecom. Plafon maxim de finantare: 

3.000.000 lei 
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Pct. 2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor emitentului 

Compania cauta in mod activ extinderea finantarii bancare disponibile, atat pe termen tung, cat si pe termer 

acest sens avand probramate lunar intalniri cu creditorii bancari existenti dar si potentiali. Compania ia fn cal 

produs de finantare, care sa reduca riscul de cash flow. in acest sens compania are {ini de finantare de tipul revo 

overdraft si credite 1a termen cu rambursari junare (ProCredit Bank si ING Bank). De asemenea in vederea optimizarii 

fluxurilor de trezorerie, grupul are semnate acorduri de factoring cu ING Bank si Banca Transifvania. 

   

  

he 
acne 

   

Pentru imbunatatirea gradului de indatorare si ca mecanism de finanatre, Bittnet a propus, iar actionarii au fost de 

acord in luna aprilei 2019 o majorare de capital cu aporturi noi, cu un numar de 11 milioane de actiuni ja pret 

preferential, operatiune care are la baza Hotararea AGEA nr. 2/2019 si prezentul prospect. 

Ca principiu, Emitentul va urmari in mod continuu extinderea ambilor piloni de finantare: capital propriu (prin 

capitalizarea integrala a profiturilor si majorari de capital), si capital imprumutat (atat prin mecanismele pietei de capita! 

cat si din surse bancare sau nebancare}. 

Pot, 2.2. Prezentare generald a activitdtilor 

Pct.2.2.1. Strategia si obiectivele 

  
O descriere a strategiei de afaceri si a obiectivelor strategice ale emitentului (atat financiare, cat si nefinanciare, dacd 

musta), Aceastd descriere tine seama de viitoarele provociri si perspective ale emitentului. 

  

Strategia Bittnet este de a deveni o platforma de servicii profesionale in domeniul tehnologiei si ai educatiei, pornind 

de la competentele noastre traditionale, de baza, unde avem avantaje competitive, combinand accesul la resurse umane 

cu accesul la clenti si accesul la finantare prin mecanismele pietei de capital. 

Aceasta strategie de afaceri se bazeaza pe 3 piloni: 

1. Dezvoitarea continua a portofoliului de produse si servicii oferite, in linie cu trendurile tehnologice si socio- 

economice globale. Urmarim aceasta abordarea atat la nivel de companii individuale, prin adaptarea continua 

a serviciilor oferite la cerintele pietei (adaugarea de noi produse si servicii, eliminarea produselor sau serviciilor 

care nu mai prezinta interes pentru clienti, adaugarea de noi modalitati de consum a produselor si sercvicillor 

noastre) cat si la nivel de grup, prin extinderea nationala si regionala, bazata pe activitati de M&A. 

2. intarirea continua a pozitiel financiare, atat prin dezvoltarea organiza a companiilor din grup, cu capitalizarea 

profiturllor, cat si prin majorari de capital succesive, anuale, pentru a avea la dispozitie o baza financiara mai 

solida, care sa pozitioneze emitentul ca o alternativa principala atat pentru clienti dar si pentru alte companii 

din domeniu, care dorese sa se alature unei platforme IT reprezentative pentru Romania, CEE sau (intr-un viitor 

mai indepartat} Europa. 

3. Dezvoltarea de parteneriate strategice. Aceasta ia atat forma participarii la asocieri de companii cu interese si 

activitati comune, cautarea de parteneri care sa distribuie produsele si serviciile noastre catre clientii tor, 

cautarea de parteneri de la care sa achizitionam ‘in bulk’ produse si servicii pentru a !e revinde clientilor si 

partenerilor nostri, cautarea de parteneri de investitii alaturi de care sa crestem capacitatea de a derula 

proiecte de M&A. 

  

   

Pct.2.2.2. Activitatile principale 

O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv: 

(a principalele categorii de produse vandute si/sau de servicil prestate; 

In aprilie 2018, Bittnet a adoptat o noua structura de grup, pe baza careia urmeaza a se continua dezvoitarea. in prezent, 

principalele activitati ale emitentului se bazeaza pe doi vectori cheie: 

*  Educatie, care in prezent consta in segmentul de training IT unde Bittnet Training este lider de piata. 

*  Tehnologie, care este axat pe servicii de integrare IT, oferind solutii de integrare oferite anterior atat de Bittnet, 

cat si de Dendrio. Aceasta activitate are un portofoliu partajat de produse, servicii si solutii sio echipa mai mare 

care va permite un volum mai mare de munca, atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere al 

vanzarilor. 

La scurt timp dupa anuntarea noii structuri, Bittnet a facut doua noi achizitii - un pachet majoritar de actiuni in compania 

ce furnize. solutii ERP, Elian Solutions, precum si un pachet semnificativ in compania de invatare bazata pe jocuri, 

Equatorial Gaming. in urma achizitiei, activitatile Equatorial au fost integrate in divizia “Educatie”, in timp ce Elian a 

completat oferta de servicii de integrare IT prin ad&ugarea de solutii ERP in portofoliul grupului. In decembrie 2018, 

Bittnet a achizitionat activitatea de integrare IT&C a Crescendo International SRL, o companie cu 25 de ani de experientd 

in Roménia si pe pietele externe. Divizia IT&C a companiei Crescendo a fost integratd in Dendrio si, ca urmare a fuziunil, 

compania beneficiaz’ de o structura de afaceri mai stabil, de resurse extinse de personal, precum si de un portofoliu 

extins de clienti, produse si servicii. 
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Astazi, grupul Bittnet are doua divizii cheie, educatie si tehnologie. Compania are peste 120 de angajati si colabo aor 

care lucreaza pentru una dintre cele 4 companii incluse in grup. 

  

EDUCATION 

| 

TECHNOLOGY 
  

        
dendrig, ie oe, bittnet 

LIAN . Wy 

  

Emitentul activeaza pe piata Tehnologiei informatiei, segmentele de infrastructura de retea si Training IT. tn ultimil ani, 

piata autohtona de IT s-a remarcat si detasat ca unul dintre pilonii de crestere economica ai Romanei. Conform 

Asociatiei Patronale a industriel de Software si Servicii IT, piata de tehnologia informatiei din Romania va creste, in ritm 

anual, cu 11% in urmatorii trei ani, previziunile pentru finele anului 2016 flind de 14%. Estimarile sunt bazate pe studiului 

Software and IT Services in Romania, publicat de Asociatia Patronala a industriei de Software si Servicii, si realizat de 

catre Pierre Audoin Consultants. 

Solutiile IT furnizate de grupul Bittnet includ: servicii de consultanté generald, servicii de evaluare IT, servicii de 

implementare si migrare, servicii de fntretinere si suport, servicii de optimizare a infrastructurii si servicii de training IT. 

Compania este singurul integrator de tip "hybrid multi-cloud" din Romania, consolidand pozitia sa de companie 

certificat de catre cei mai importanti furnizori IT din lume, concentrandu-se pe ciaud si cybersecurity. Incepand cu data 

de 31 decembrie 2018, Dendrio include si divizia IT&C a Crescendo International SRL, care a fost achizitionata in T4 2018. 

Businessul de integrator inseamné ca oferim clientilar nostri solutiile si serviciile de care au nevoie incepand cu analiza 

initiald, faza de design, implementare si testare ce rezulta in proiecte la cheie pentru companii cu nevoi diferite in ceea 

ce priveste IT-ul: 

¢ = infrastructura de retea (routing, switching, Wi-Fi, optimization, consultanta); 

® Cybersecurity (securitatea de retea, securitate pentru data centere, securitate pentru dispozitivele 

utilizatorilor, iPS, Advanced Malware Protection, Next Generation Firewall, securitate pentru e-mail si Web}; 

e Managementul retelelor (monitorizare si alertare, management centralizat, analiza traficului); 

® Migrarea si servicii de tip cloud (cloud privat, public si hibrid, trecerea de ta o versiune la o alta, migrare si 

relocalizare pas cu pas); 

®  Virtualizare si data center (computing, stocare, retelistica, backup, platforme de virtualizare, VO1); 

® Mobilitatea angajatilor, inclusiv Bring Your Own Device ~ BYOD; 

e Comunicatii si colaborare centralizata (telefonie IP, DECT phones, mesagerie instanta, prezen\a on-ine, 

conferinte web); 

®  Conferinte video, inclusiv teleprezenta (pentru desktop-uri, pentru sala administrativa, camere de conferinta, 

smartphones, tablete, notebook-uri si statii de fucru, integrare cu smartboards); 

Licente de software (Microsoft, Adobe, Cisco, Bitdefender, Dell, VMware, Veeam); 

Servicii de mentenanta si suport 

Bittnet este Hiderul pietei de instruire IT din Romania, cu o echipa cu 20 ani de experienta si cea mai mare echipa de 

traineri din Romania. De-a lungul anilor, compania a livrat mai mult de 50.000 de ore de training IT si are in prezent una 

dintre cele mai cuprinzatoare si actualizate curricule din regiunea CEE. Trainingurile oferite de Bittnet permit accesul 

expertitor la tehnologie prin predarea competentelor IT, de la cele de baz (de ex.; Microsoft Office Suite) pana la cele 

mai avansate (Cloud, DevOps, Cybersecurity). Portofoliui de business training contine management de proiect, 

managementul serviciilor IT, business intelligence, CRM, ERP, Agile etc. 
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we 

(b) indicarea oricGrui produs, serviciu sau activitate nouft} semnificativ{a) care a fost introdus{&} de la pubgicaftde 

ultimelor situatii financiare auditate. 

  

In cursul anului 2019 Emitentul a continuat sa construiasca alternative de consum de catre clienti a ser iciilor 

companiilor din grup. Chiar daca niciuna din aceste alternative nu a devenit in cadrul anului 2019 semnificativa in sen 

de a depasi 10% din veniturile grupului, consideram ca este benefic a fi mentionate atat ca directii de dezvoltare cat si 

ca demonstratie a dezvoltarii continue. 

in cazul Equatorial, in cursul anului 2019 au fost lansate 3 noi jocuri de invatare : « Oligopoly », « White Hat » si « Bona 

Fides ». 

In cazul Bittnet, in cursul anului 2019 a fosrt realizata o platforma de management a invatarii pentru companii, de tip 

self-service, care ajuta clientii nostri sa isi gestioneze nevoile de educatie si instrulre in mod centralizat, eficient, pornind 

de la realitatite pietei de training, combinate cu dorintele si nevoile membrilor echipei clientitor, Aceasta plalforma se 

numeste « UXI », 

in cazul Ean, alaturi de migrarea catre solutiile « 365 Business Central » odata cu vendorul principal ~ Microsoft -, am 

obtinut certificarea pentru solutia noastra de localizare — punand astfei 1a dispozitia clientiior un add-on pentru 

sistemele de tip ERP Business Central, add-on care realizeaza armonizarea solutiei IT cu legistatia financiar-contabila 

romana. Totodata, am dezvoitat o modalitate de oferire (« pricing ») a solutiilor Efian sub forma de ‘pret per utilizator 

pe luna’. 

  

Pct, 2.2.3. Pletele principale 

Principala piata de desfacere pentru produsele si serviciile oferite de Bittnet a fost, ca si in anii precedenti, piata de IT&C 

din Romania, cu 85.5% din venituri rezultate din prestarea de servicii pentru clienti aflati pe teritoriul tari. Ponderea de 

14.5% venituri de la clienti din strainatate a inregistrat o crestere constanta in ultimii ani, aplicata pe o cifra de afaceri 

totala mai mare. De asemenea, o pondere relevanta in totalul veniturilor este obtinuta in urma parteneriatelor 

strategice construite cu jucatori din piata de IT si telecom care, aparent, pot fi priviti ca fiind competitori, dar prin 

intermediut carora am livrat servicii catre clientii finali ai acestora. Atitudinea generala a companiei dovedita prin 

{ransparenta totala, corectitudinea si respectarea angajamentelor fata de acesti parteneri a condus la o crestere 

naturala, organica a volumelor de business derulate prin acesti parteneri si ne determina sa afirmam ca in anii imediat 

urmatori modelele de parteneriate strategice si selectia atenta a acestora va reprezenta un pilon semnificativ de 

crestere, 

Cota de piata 

Grupul Bittnet activeaza in doua mari piete in domeniul IT: training IT si integrare solutii IT. 

Din cauza lipsei unor rapoarte independente privind piata de training IT din Romania, Compania se bazeaza pe propriile 

estimari in ceea ce priveste cota sa de piata. Compania are cea mai extinsa, dar si cea mai aprofundata acoperire a pietei 

de training, prin detinerea unor resurse umane unice la nivel de expert. Bittnet se pozitioneaza ca lider de piata in zona 

de training IT, justificand acest lucru prin urmatoarele: 

*  Activeaza in majoritatea segmentelor pietei de training; 

*  Nuseafla in competitie cu aceiasi concurenti pe mai mult de 2-3 segmente de piata; 

«Este, fie liderul de piata, fie cel de-al doilea mare furnizor pe fiecare segment de piata. De exemplu, pentru 

trainingurile oficiale Cisco compania estimeaza o cota de piata de +85%. Pe de alta parte, in ceea ce priveste 

training-urile Microsoft, compania detine o cota de piata de 20% dintr-un total de 10 parteneri din Romania; 

«  f&xista segmente de piata pentru care Bittnet nu are competitori (exemplu: partener de training Amazon Web 

Services). 

Concentrandu-ne asupra pietei de integrare (servicii profesionale iT) ~ deservita de Dendrio, gama larga de servicii pe 

care o ofera Emitentul face imposibila stabilirea procentului de cota de piata detinut. Conform studiului independent 

“Software and IT Services in Romania” realizat de Pierre Audoin Consultants {a solicitarea ANIS - Asociatia Patronala a 

Industriei de Software si Servicii, piata romaneasca de IT avea 0 valoare de 3,08 miliarde euro in 2015 (cu 21% mai mult 

fata de 2014}, aceasta fiind estimata pentru 2016 fa 3,6 miliarde euro (o crestere de 17% fata de anul 2015): 

Pornind de la estimarea pietei totale de {T (piata interna si servicii de outsourcing) la aproape 1 miliard euro in 2016, 

cota de piata a Companiei in zona de integrare solutii {T (hardware, software si servicii) este nesemnificativa, aceasta 

inregistrand o valoare de sub 1% din piata. 

Trebuie avut, insa, in vedere fa aceasta analiza de piata ca estimariie pentru piata totala de {T includ si cumpararile de 

echipamente de tip PC-url, telefoane mobile, tablete, imprimante etc., atat de catre populatie, cat si de catre companii. 
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Pet.2.3. Structura organizatoricé 

2.3.1. Dacd emitentul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este inclusa in alta 

prospect si in masura in care este necesara pentru intelegerea activitatii emitentului ca intreg. 
     

Bittnet Systems detine 100% din partile sociale ale companiei Dendrio Solutions S.R.L. {fost Gecad Net SRL}, 51% 

compania Elian Solutions SRL si 25% din compania Equatorial Gaming SA 
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Pct.2.3.2. Dacd emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului, se indica explicit acest lucru sise descric 

legdtura de dependenta. 

Nu este cazul. 

Pet.24, Investitille 

De la data publicarii ultimelor situatii financiare Emitentul nu a initiat si nu a derutat niciun program de investitii 

semnificativ. 

Pet. 2.5. Examinarea rezuftatelor activitdtii si a situatiei financiare - exclusiv pentru titlurile de capital emise de 

societati cu capitalizare bursierd de peste 200 000 000 EUR). 

  

Emitentul nu are o capitalizare de peste 200.000.000 euro 

Pct.2.6. Informatii privind tendintele 

Punctul 2.6.1 O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, vanzadrile, stocurile, 

costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimutui exercitiu financiar si pana la data prospectului. 

in cursul anului 2019 Emitentul a resimtit efectul urmatoarelor tendinte socio-economice : 

1. Cresterea concurentei pentru resursele umane (“incalzirea pietei muncii”). Acest trend continua de cativa ani 

sise manifesta in mod deosebit in industria de IT, in care Emitentul opereaza. In mod deosebit in cazul Industriel 

de servicii fT, orice persoana poate presta servicii de oriunde se afla pentru clienti din orice alla parte a lumii. 

Aceasta face ca piata ramaneasca de experti (T sa fie una cu concurenta globala. Astfel, exista companil 

multinationale care au sedii in Romania, dar si platforme de freelancing care accepta cetateni romani ca 

membri ai platformei. Ambele alternative genereaza pentru personalul calificat mai multe optiuni dintre care 

pot alege pentru a isi oferi serviciile, rezultand intr-o crestere a pretului pentru resursele umane. Din punct de 

vedere contabil, in cazul Emitentului si societatilor din grup aceasta se traduce intr-o crestere a costurllor cu 

personalul si cu subcontractorii, Din punct de vedere operational, aceasta realitate se traduce in creslerea 

dificultatitor in @ a gasi si atrage personal calificat, dar si in necesitatea de a acorda timp, atentie si resurse 

materiale pentru a crea un loc de munca placut si atractiv. Acestea sunt prioritati interne ale managementului. 

2. Comoditizarea serviciilor iT. Acest trend conduce la scaderea preturilor de vanzare pentru produsele si 

serviciille Emitentului, fapt care combinat cu cresterea costului resurselor umane genereaza o presiune asupra 

marjei brute (venituri minus costuri directe). Suplimentar, aceasta induce clientilor preferinta de a plati doar 

ce consuma, indepartandu-se de la abonamente sau investitii majore in avans. 

3. Gig Econnomy (“uberizarea”), Aparitia si dezvoltarea acestui trend a usurat partial presiunea Emitentului 

exercitata asupra costurilor fixe (prin aceea ca veniturile personale inregistrate de colaboratorii Emitentului 
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provin din mai multe surse, deci nu exista o presiune pentru nol) , dar a si crescut necesitatea de7| @ 

scara mai mare a operatiunilor, astfel incat sa putem profita de acest trend. Consideram ca este ese 

in anif urmatori sa continuam politica de crestere accelerata a dimensiunii Emitentului, pentru a asigura 

la suficiente resurse umane. 
    

  

Pet. 2.7 Previziuni sau estimdri privind profitul 

Punctul 2.7.1 fn cazul in care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este inca in 

vigoare si valabila}, respectiva previziune sau estimare este inclusd in prospect. 

  

in cazul in care o previziune sau o estimare privind profitul a fost publicatd $i este incd in vigoare, dar nu mai este 

valabila, se furnizeazd o declaratie in acest sens si o explicatie a motivelor pentru care respectiva previziune sau 

eslimare nu mai este valabild, O astfel de previziune sau estimare nevalabild nu face obiectul cerintelor de la punctele 

2.7.2-2.7,3, 

Emitentul a ales sa nu includa estimari in legatura cu profitul. 

Emitentul are un Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in Aprilie 2019, pentru 

anul financiar 2019. Anul financiar este incheiat. Emitentu! va publica rezultatele financiare preliminare in data de 21 

februarie 2020, Urmatorul Buget Anua! de Venituri si Cheltuleli va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor la 

finalu! lunii aprilie 2020. 
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    Sectiunea 3 — Factori de Risc 

O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice emitentului, intr-un numar limitat de categoril, intr-o se 

intitulata ,Factorii de risc’. 

in fiecare categorie, se stabilese mai intai riscurile cele mai semnificative in evaluarea emitentului sau a ofertantului, 

tinand seama de impactul negativ asupra emitentului si de probabilitatea aparitiel acestora. Riscurile sunt coroborate 

in functie de continutul prospectulul. 

Riscuri referitoare la activitatea Emitentului si Ja Industria in care acesta isi desfasoara activitatea: 

Riscul asociat cu realizarea planului de dezvaltare a afacerii 

Obiectivul strategic al companiei este de a dezvolta in mod continuu relatiile cu clientii. Nu poate fi exclusd posibilitatea 

ca Bittnet s4 nu fie capabild sd extindd baza curenta de clienti sau posibilitatea ca relatiile cu clientii existenti sa se 

deterioreze. Exista, de asemenea, si riscul ca societatea sa nu fie capabilad sa indeplineascé alte elemente din strategia 

pe care si-a definit-o, mai exact: largirea fortei de vanzari, stabilirea unui birou local fn unul dintre principalele orase ale 

farii, consolidarea pozitiei de lider pe piata de Training (T din Romania, extinderea bazei de clienti si furnizarea de 

training-uri pentru un numar mai mare de potentiaii clienti, iar dezvoltarea $i crearea de parteneriate strategice cu firme 

cu profile similare sau complementare nu se vor dovedi de succes. Pentru a reduce acest risc, compania intentioneaza 

sa extindad oferta de praduse $i servicii si sa imbunatadteasca activitatile de marketing. 

  

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare 

Prognozele financiare aie Companiei pornesc de la ipoteza impiementarii cu succes a strategiei de crestere bazate pe 

resursele si unitatile de afacere existente. Cu toate acestea, exist& riscu! asociat cu realizarea prognozelor financiare. 

Prognozele au fost create cu diligenta, insd ele sunt prognoze. Datele actuale relatate In raportari periodice viitoare pot 

fi diferite de valorile prognozate ca rezultat al unor factori care nu au fost prevazuti in mediul Companiei. Societatea va 

oferi informatii priviteare la posibilitatea realiz&rii prognozelor financiare. 

Acest capitol merita o discutie mai detaliata. in fiecare an compania supune aprobaril actionarilor un Buget de Veniluri 

si Cheltuieli. Managementul construieste acest BVC folosind o abordare “de jos in sus” - pornind de Ja evaludrile 

proiectelor in derulare (a pipeline-ului de vanzari disponibil {a momentul producerii BVC-ului), a statisticilor de vanzari 

din anii anteriori, a actiunilor de marketing $i vanzari angajate / plnuite deja si a tintelor de vanzari asumate de fiecare 

membru al echipei de vanzari. Cu alte cuvinte, BVC-ul este construit intr-un mod prudent. 

Pe de alt& parte, ceea ce urmarim si masurdm in relatie cu echipa de vanzari si cu orice partener este MARIA BRUTA 

comerciala si nu suma vanzérilor. Astfel, fn fiecare an, la publicarea BVC-ului, managementul trebuie s8 rdspunda ja 

intrebarea “daca avem o incredere rezonabild cd vom putea genera 100 lei de marja bruta, din cati lei de van2ari vom 
obtine aceastad marja?”. Trebuie avut in vedere faptul cd realizarile de vanzari sunt masurate si apreciate EXCLUSIV dupa 

volumul de marja bruté generata. Cu alte cuvinte, 100 de euro de marja generata din vanzari de 200 euro de cursuri 

este la fel de valoroasa pentru companie si este, deci, rasplatita la fel cu 100 euro de marja generata din vanzari de 500 

euro de solutii de comunicatii. 

Pentru a putea raspunde la intrebarea “de cati tei de vanzari este nevoie pentru a produce marja angajata de 100 lei", 

trebuie, deci, s4 raspundem intermediar la intrebarea “care va fi procentul mediu de marji brutd inregistrat de 

companie?”. Conform principiului prudentei, managementul aplicd mici diminuari procentelor de marji brutd deja 

inregistrate, pentru a afla raspunsul la aceasta intrebare. 

Rezultatul neasteptat al acestor estimari precaute este ca, daca aplicam un procent de marja mai mic, atunci de fapt 

presupunem ca va trebui sa “muncim” mai mult pentru aceiasi lei de marja bruta, deci prognozele (BVC-ul} legate de 

veniturile companiei sunt MAI MARI. 

Totusi, compania urmareste doar marja bruta si nu volumul de vanzari, de aceea in timpul derularii exercitiului bugetar 

este mult mai probabil ca prognozele de venituri (cifra de afaceri) $8 fie eronate, iar cele de profitabilitate a companiei 

sé fie mai precise. Cu alte cuvinte, managementul nu tinteste, nu urmareste si nu recompenseaza atingerea niciunei 

{inte de venituri si, in consecinta, investitorii nu ar trebui s3 urmareasca si s8 evalueze atingerea de catre societate a 

indicatorilor de venituri (cifra de afaceri), ci a indicatorilor de profitabilitate. 

Riscul de personal / capacitate de livrare 

Succesul Companiei depinde pana la un anumit nivel de capacitatea acesteia de a continua sa atragd, $4 pastreze si si 

motiveze personal calificat. Businessul Bittnet se bazeaza pe ingineri cu o calificare fnalta si cu remuneratie pe masura, 

care se gasesc in numér restrans $i pot primi oferte de fa concurenté. In cazul in care Compania nu reuseste sf gestioneze 

in mod optim nevoile personaluiui, se poate ca acest lucru $4 aiba un efect advers material semnificativ asupra afacerii, 

a conditillor financiare, a rezultatelor operationale sau prospectilor. Compania oferd pachete compensatorii atractive $i 

cai de deavoltare a carierei dinamice pentru atragerea, pastrarea si motivarea personalului experimentat si cu potential. 
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Bittnet $-a confruntat mult mai putin fn cursul anului 2019 cu fluctuatii de personal decdt companiile cu    castigator”: Bons 

e  addugarea in organigramé a rolului de HR intern si ocuparea Jui de catre o noua colega cu experienta tr 

recrutarea si relatia cu profesionistii iT, Rolul de HR are doua obiective: 

G@  recrutarea continua - identificarea de noi talente pentru a je include in echipa noastra tehnica; 

© crearea si pastrarea unui mediu de lucru placut, antrenant si sanatos, concentrat pe promovarea in 

mod constant a valorifor companiei pe care se bazeaza cultura companiei: competenta, perfarmanta, 

integritate, flexibilitate si distractie. 

*  listarea pe Bursa de Valori Bucuresti, fapt ce ne-a permis sa obtinem un profil de angajator apreciat si ne-a 

ajutat in diferentierea noastra drept o companie deschisa si transparenta - 0 imagine extrem de apreciata de 

toti noii angajati, dar si de cei vechi. 

in pius, faté de punctele anterioare, mutarea in noul sediu incepand cu 2017 {cladire de tip A, cu indltime mare a 

spatiului de birouri, plus dotari moderne de arhitecturd realizate de companie foarte apreciate in piata de “fit-out”) este 

o alta investitie facuta in brandul de angajator - una foarte apreciata de membrii echipei si de colaboratori. 

Acest risc continua s& fie unul dintre cele mai importante riscuri ce “ameninta” compania noastra si, in consecinta, 

managementul va acorda in continuare o importanta deosebitd acestui aspect. In 2016, 2017, 2018 si 2019 Adunarea 

Generald a aprobat cate un plan de incentivare a persoanelor cheie pe baza de actiuni, cu scopul de a alinia mai bine 

interesele acestora cu interesele pe termen lung ale Companiei 

Riscul legislativ / regulator 

Modificarile in regimul legal si fiscal din Romania pot afecta activitatea economica a Companiei. Modificarile legate de 

ajustarile legislatiei romanesti cu reglementarile Uniunii Europene pot afecta mediu! lega! al activitatii de afaceri a 

Companiei si rezultatele sale financiare. Lipsa unor reguli stabile, legislatia si procedurile greoaie de obtinere a deciziilor 

administrative pot, de asemenea, restrictiona dezvoitarea viitoare a Companiei. 

  

Avand in vedere ca fegislatia asa tot mai mult fa aprecierea organului fiscal interpretarea modul de aplicare a normelor 

fiscale, coroborat si cu lipsa fondurilor ta bugetul de stat si incercarea prin orice mijloace de aducere a acestor fonduri, 

consideram acest risc unul major pentru companie, deoarece nu poate fi adresat in niciun fel in mod preventiv in mod 

real si constructiv. 

Riscul de comoditizare a businessului ~ pierderea relevantei tehnologice a solutiiior 

Un caz special legat de evolutia rapida a industriei IT este trendul ca fiecare tehnologie sa devina ‘commodity’ {foarte 

raspandita, foarte larg adoptata) si sa fie foarte bine inteleasa de clienti. Intr-un astfel de mediu de business, valoarea 

adaugata a companiilor “revanzatori” este una foarte mica, deci un astfel de scenariu canduce fa scaderea marjelor 

comerciale pentru liniile de business care sunt afectate de comoditizare. Toate tehnologiile se confrunta cu acest risc, 

pe masura ce gradul lor de adoptie creste. Exemplul cel mai elocvent este businessul de ficente Microsoft, unde 

majoritatea proiectelor sunt facturate catre clienti cu marje comerciale foarte mici : 0-2%. Pe masura ce si alte tehnologii 

capata aceeasi raspandire, si adoptie, si revanzarea lor devine neprofitabila. 

Compania urmareste sa se pozitioneze ca si consultant de valoare, nu ca si revanzator de “cutii” de tip “commodity”. 

Urmarirea trendurilor tehnologice si pozitionarea ca ‘first mover’ ajuta compania sa poata oferi valoarea adaugata prin 

serviciile prestate (consultanta, construire solutii tehnice, instalare si simplementare, optimizari, mentenanta). 

Riscul de concurenta neloiala 

Businessurile comoditizate, cu marje mici, sunt predispuse la concurenta neloiala, in special prin preturi de dumping. fn 

special in activitatea Dendrio acest risc se materializeaza cand concurentii ofera adesea clientilor prejuri de vanzare 

dimensionate substantial sub pretul achizitiei licentelor respective. Acest tip de abordare de business este foarte greu 

si costisitor de demonstrat, dar poate crea prejudicii Emitentului prin pierderea unor contracte sau reducerea 

profitabilitatii, Emitentul nu a identificat nicio solutie pentru a preveni acest risc. Emitentul urmareste sa adreseze 

tipologii noi de clienti, cat si clienti pentru care valoarea adaugata a solutiilor nu este reprezentata de reducerile de 

pret, ci de functionalitatea solutiilor oferite. Cu cat linia de business este mai raspandita si adoptata, valoarea adaugata 

ce poate fi oferita de un partener de integrare scade. 

Emitentul este in permanentd concurenta cu alti participanti in piata de IT, concurenta care este de asteptat sd se 

intensifice. Concurenta ridicata poate incuraja clientii actuali, precum si pe cei potentiali, sd foloseasca serviclile si 

produsele competitorilor Emitentului si, prin urmare, s3 afecteze in mod negativ veniturile si profitabilitatea 

Emitentului. O concurentd puternicd poate determina o presiune sporité asupra Emitentului tn legdtura cu preturile 

produselor si serviciilor oferite clientilor, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra capacitatii Emitentului de a 

isi spori sau mentine profitabilitatea. Competitivitatea Emitentului in actualul mediu concurential depinde in mare 

masura de capacitatea acestuia de a se adapta rapid la noile evolutii si tendinte ale pietei. in masura in care Emitentul 

nu va putea concura in mod efectiv cu competitorii sai, indiferent daca este vorba despre un grup lacal sau international, 
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acest fapt poate avea un efect negativ asupra activitatii, situatiei financiare, rezultatelor operatiunilor si pers| 

Emitentului, 

Riscul de pierdere a reputatiei 

Riscul privind reputatia este inerent activit&tii economice a Emitentului. Abilitatea de a pastra si de a atrage noi clienti 

depinde in parte de recunoasterea brandului Emitentului si de reputatia acestuia pentru calitatea serviciilor. Opinia 

public’ negativa despre Emitent ar putea rezulta din practici reale sau percepute in piata IT in general, cum ar fi 

neglijent in timpul furnizdrii de produse sau servicii sau chiar din modul in care Emitentul isi desfasoara sau este 

perceput ca isi desfasoara activitatea. 

Desi Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta reglementarile In vigoare si pentru a spori perceptia pozitiva 

a clientilor si a potentialilor clienti in ceea ce priveste serviciile sale, publicitatea negativd si opinia publica negativd ar 

putea afecta capacitatea Emitentului de a mentine si atrage clienti 

Riscul de credit 

Riscul de credit reprezinta riscul ca debitorii companie! s4 nu tsi poata onora obligatiile la termenul de scadenta, din 

cauza deterioraril situatiel financiare a acestora. Compania este mai putin expusd acestui risc, datorité specificului 

produselor si serviciilor vandute, care se adreseaza cdtre companii de anumite dimensiuni, cu o situatie financiaré 

deasebita. 

Compania analizeaza noii clienti folosind unelte specializate (site-uri cu specific de analizé a bonitatii clientilor) 5i are o 

procedura strictd privind dacumentarea comenzilar si prestarii serviciilor sau fivrdrii bunurilor. 

   

Totusi, compania nu a identificat o solutie care s4 poata elimina complet riscul de credit, acesta fiind unul dintre cele 

mai importante riscuri pentru o societate de dimensiunea noastra. 

De asemenea, compania urmareste cu atentie procesele de ,soft-collection” $i decide relativ rapid trecerea la proceduri 

de tip hard-collection, ceea ce ne-a adus succes istoric in recuperarea creantelor. 

Sistemele informatice automatizate alerteaz’ atat echipa de vanzari, cat si managerii asupra cllentilor cu restante, 

acestea fiind “urmarite” de echipa de vanzari timp de 1 lund, astfel incat sa prioritizam pastrarea unei relatii comerciale 

bune. in schimb, dupa 1 juna de eforturi esuate, se trece la implicarea unui avocat cu experienta {si “track record” 

pozitiv) in recuperarea de creante. 

Riscul de contrapartida 

Neexecutarea de catre terti a obligatiilor pe care si fe-au asumat fata de Emitent, inclusiv In legatura cu implementarea 

anumitor proiecte de investitii avute in vedere de cdtre Emitent sau riscul de insolventa in legatura cu acestia poate 

afecta indeplinirea obiectivelor de afaceri ale Emitentului ori activitatea sau situatia financiara a acestuia si, implicit, 

capacitatea sa de a isi indeptini obligatiile in legdturd cu Obligatiunite. 

Riscul asociat cu ratele dobanzilor 

Compania este expusa riscului de crestere a ratei dobanzilor, avand contractate credite si imprumuturi. Orice crestere 

a ratei dobanaii va fi reflectaté de cresterea costurilor financiare. Compania monitorizeaza in mod regulat situatia piefer 

pentru a previziona riscul asociat cu rata dobanzii $i pastreazd leg3tura cu cat mai multe institutii de credit pentru a 

putea asigura un “arbitraj” intre ofertele acestora. in semestrul 1 2019, am constatat o crestere a ratelor de dobanda 

si, in consecinta a cheltuielilor financiare ale grupului. 

Compania a derulat in anii 2016, 2017, 2018 si 2019 oferte de obligatiuni cu scadenta fn 2019, 2022 si 2023 prin 

intermediul cdreia a obtinut din piata de capital o finantare “angajatd” de peste 30 milioane lei. Toate emisiunile sunt 

listate fa BVB. 

in februarie 2019, compania a informat actionarii despre noile operatiuni de creditare bancara: prelungirea acardulul 

de creditare cu ProCredit Bank, in valoare de 2.790.000 de lei, cu o rata de dobanda fixé de 5,5% pe an. Linia de credit 

este folosita pentru finantarea activitatii curente. 

Costul ponderat al capitalului imprumutat este cu putin peste 7.6% pe an. Consideram ca perioada financiard ce 

urmeaza (2018 - 2022} va fi o perioada in care faptul cd am fixat prejul capitalului imprumutat va constitui un avantaj 

competitiv, 
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Sectiunea 4 ~ Guvernanta Corporativa 

      

     

Pet.4.1. Organele de administrare, conducere $i supraveghere si conducerea superioard 

in data de 29 ianuarie 2020 , Adunarea Generala a aprobat modificarea actului constitutiv al socidtgt OER Bengal 

administrarii acesteia de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri. Componenta consiiutui Ste conform 2° 

rezultatelor alegerilor : Soman — 

1) Ivylon Management SRL prin Mihai Alexandru Constantin Logofatu. La data redactarii prezentului prospect, Mihai 

Logofatu detine un numar de 17.468.502 actiuni ceea ce reprezinta 15,03% din capitalul social si din drepturile de 

vot. Mihai Logofatu este co-fondator al Bittnet Systems. 

Educatie: 

« 2012 Doctorat in Management ~ Universitatea din Craiova 

¢ 2009 Master in retele de Calculatoare — Universitatea din Bucuresti 

* 2007 Diploma de Licenta in Management ~ Academia de Studii Economice ~ Bucuresti 

Experienta profesionala: 

* 2007 -Prezent: Bittnet Systems, CEO, Fondator 

* 2003 ~ Prezent: Academia Credis Bucuresti, Manager 

¢ 2001 ~ 2003 Academia Cisco a Universitatii din Bucuresti, Instructor 

Informatii aditionale, conform regiementarilor legale: 

¢ Mihai indeplineste si functia de Business Development Consultant al ONG-ului “Academia Credis” 

¢ inultimii 5 ani, Mihai nu a fost membru al consiliului de administratie sau supervizare al altor societati 

comerciale. 

*  InultimiiS ani, tui Mihai nu i-a fost interzis de o instanta de judecata sa indeplineasca functia de membru 

al consiliului de administratie sau supervizare al unei societati comerciale. 

*  Inultimi5 ani de zile, nu au existat cazuri de insolventa, lichidare, faliment sau administrare speciala ale 

unor societati comerciale, din ale caror consilii de administratie sau supervizare sa faca parte Mihai. 

. Mihai nu are activitate profesionala care concureaza pe cea a emitentului. 

2) Cristian ion Logofatu, care detine un numar de 16.290.580 actiuni ceea ce reprezinta 14,01% din capitalul social si 

din drepturile de vot. Cristian Logofatu este co-fondator al Bittnet Systems. 

Educatie: 

* 2006 Diploma de Master in “Retele de Calculatoare” ~ Universitatea din Bucuresti 

* 2003 Diploma de Licenta in Finante — Academia de Studii Economice din Bucuresti 

»  Experienta profesionaia: 

° 2007 - Prezent: Bittnet Systems, CFO, Fondator 

* 2003 ~ 2007: Universitatea din Bucuresti ~ Departmentul 1D , Economist 

* 4999 - 2002: Universitatea din Bucuresti — Departmentul 1D , WebDesigner 

Informatii aditionale, conform reglementarilor legale 

° Cristian indeplineste si functia de Director Executiv al ONG-ului “Academia Credis” 

e — Inultimi5 ani financiari incheiati, Cristian nu a fost membru al consiliului de administratie sau supervizare 

al altor societati comerciale. incepand cu anul 2019, Cristian Logofatu ocupa functia de membru in consiliul 

de administratie al Norofert Group 

+ — Inultimii 5 ani, lui Cristian nu i-a fost interzis de o instanta de judecata sa indeplineasca functia de membru 

al consiliului de administratie sau supervizare al unei societati comerciale. 

* = Inultimii 5 ani de zile, nu au existat cazuri de insolventa, lichidare, faliment sau administrare speciala ale 

unor sacietati comerciale, din ale caror consilii de administratie sau supervizare sa faca parte Cristian. 

° Cristian nu are activitate profesionala care concureaza pe cea a emitentului. 

Mihai si Cristian Logofatu sunt frati, fiind co-fondatorii Emitentului in anul 2007. 

3) Anghe Lucian Claudiu — administrator independent, care detine un numar de 795.076 actiuni ale Emitentului adica 

un procent de 0,68% din drepturile de vot 
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Educatie: 

e¢ 2006, HEC Montreal : Business Administration and Management, Genera} 

* 2003, Georgetown University: Postgraduates Program, Field Of StudyBank Risk Management 

* 

. 1997, Academia de Studii Economice din Bucuresti : : Master's degree, information Technology 

* 1996, Academia de Studii Economice din Bucuresti: Bachelors Degree Information Sciences and Sopp 

Services 

Experienta profesionala: 

* 2012 - 2019 : Presedinte Bursa de Valori Bucuresti 

« 2015 ~ 2019: Acting CEO BCR Banca pentru Locuinte 

* 2012 -Prezent: Profesor Universitar la Facultatea de Management, ASE Bucuresti 

* 2012-2015: Acting CEO, BCR Pensii 

* 1996-2012: BCR, diverse pozitii, inclusiv Economist Sef 

informatii aditionale 

e Lucian a fost propus ca Director General al Bancii Romanesti in Decembrie 2020 

« — Inultimii 5 ani, lui Lucian nu i-a fost interzis de o instanta de judecata sa indeplineasca functia de membru 

al consiliului de administratie sau supervizare al unei societati comerciale. 

* Inultimii 5 ani de zile, nu au existat cazuri de insolventa, tichidare, faliment sau administrare speciala ale 

unor societati comerciale, din ale caror consilii de administratie sau supervizare sa faca parte Lucian. 

¢ Lucian nu are activitate profesionala care concureaza pe cea a emitentului. 

Pct.4.2. Remunerafie sf beneficii 

Pet 4.3 Participatiile si aptiunile pe actiuni 

Adunarea Generala a Actionarilor din 29 lanuarie 2020 a aprobat remuneratia membrilor Consiliui de Administratie 

astfel : 

i. 5.000 RON/lund brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelul; 

ii, 25.000 RON/Iuna brut pentru presedintele Consiliuiui de Administratie; 

iii. Includerea in pianul de incentivare cu optiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un numar de optiuni egal 

cu 0,5% din numéarul total de actiuni, anual, a fiecdrui membru al Consiliul de Administratie cu exceptia 

presedintetui Consiliului de Administratie; si 

iv. Includerea in planul de incentivare cu optiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un numar de optiuni egal 

cu 0,75% din numérul tota! de actiuni, anual, a presedintelui Consiliuiui de Administratie. 

Pentru anuf fiscal anterior — 2019 - Mihai Logofatu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu salariul mediu brut pe 

economie si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in 2018, primind dreptul de a achizitiona ta prét 

preferential un numar de actiuni egale cu 1% din totalul actiunilor Emitentului. Aceasta optiune are ca prét de 

exercitarea prét pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2018, si are o perioada de 

exercitare de 30 zile in mai — iunie 2020. 

Pentru anul fiscal anterior ~ 2019 ~ Cristian Logofatu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu salariul mediu brut pe 

economie si a fast inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in 2018 , primind dreptul de a achizitiona fa prét 

preferential un numar de actiuni egale cu 1% din totalul actiunilor Emitentului. Aceasta optiune are ca prét de 

exercitarea prét pe actiune conform cu capitalizarea societatii 1a inceputul anului fiscal 2018, si are o perioada de 

exercitare de 30 zile in mai ~ iunie 2020. 

In anul 2019, dl Anghel Lucian Claudiu nu a facut parte din conducerea Emitentului. 
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Sectiunea 5 — tnformatii financiare si indicatori cheie de performanta 

dividende a emitentului si, dupa caz, informatii financiare pro forma. 

  

Pet. 5.4, informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doud exercitii financiare (sau pentru orice perioada 

maui scurtd de cand functioneazé emitentul) si raportul de audit corespunzdtor fiecdrui exercitiy. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVE 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016 

Total active imobilizate 22,631,153 4,031,935 468,741 

Total active circulante 36,437,449 26,865,719 10,299,595 

TOTAL ACTIV 59,068,602 30,897,654 10,768,336 

Capital social 5,175,524 3,044,426 1,351,315 

Prime de emisiune 2,594,889 680,248 - 

Rezerve 266,124 164,559 69,148 

Rezultat reportat 4,723,436 1,600,205 1,260,602 

Total capitaluri si rezerve 14,000,546 5,960,508 2,850,271 

Total datorii pe termen lung 19,573,413 9,171,761 4,078,925 

Total datorii curente 25,494,643 15,765,385 3,839,140 

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 59,068,602 30,897,654 10,768,336 

[RON] 2018 2017 2016 

Venituri din contracte cu clientii 47,891,044 27,681,996 13,666,881 

Costul vanzarilor (38,363,598) (20,263,782) . (9,215,117) 

Marja bruta 9,527,447 7,418,214 4,451,763 

Cheltuieli generale si administrative (6,656,647) (3,604,948) (2,234,700) 

Cheltuieli financiare (1,317,020) (884,771) (332,832} 
Profit net: 4,407,945 1,205,609 870,034 
  

Conform prevederilor Art. 19 din regulamentul UE 2017/1129, tinand cont ca informatiile financiare anuaie si 

intermediare, dar si rapoartele de audit fac parte dintre informatiile ce pot fi incluse in prospect prin trimiteri, daca au 

fost publicate anterior, listam in continuare adresa de internet unde sunt disponibile rezultatele anuale auditate , in 

format IFRS {insotite de raportul de audit): 

Rezultatele financiare in format IFRS pentru perioada 2016-2018 au fost publicate de Emitent, impreuna cu raportul de 

audit, in noiembrie 2019, la adresa: 

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2019/12/IFRS-Raportul-auditorului-situatii-financiare-consolidate- 

Pet. 5.2 Informatii financiare interimare si alte informatii financiare 

§.2.1.Daci ermitentul a publicat informatii financiare trimestriale sau semestriale de ia data ultimeior situatii 

financiare auditate, informatiile fnanciare tn cauzd trebule incluse In prospect. Dacd infarmatile Hnaaciare 

trimestriale sau semestriafe in cauzd au fost auditate sau revizuite, trebule inclus, de asernenea, raportul de revizuire 

sau de audit. Daca informatiile financiare trimestriale sau semestriale nu sunt auditate sau nu au fost revizuite, se 

     

  

precizeaza acest lucru. 

infovmatdile prezentate in aceasta sectiune au ca sursa situatifle financiare semestriale ale Emitentului, Informatiile 

financiare aferente situatiilor semestriale nu au fost auditate. 

  

  

  

  

Indicator [RON] Nr 30 iunie 2018 30 iunie 2019 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 2,328,111 24,309,457 . 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 2 34,303,139 45,188,852 7 

DATORI: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE | 3 16,043,564 29,598,964 

INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII A 19,152,690 16,555,540 

CURENTE NETE 
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TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 5 22,407,742 42,161,174 

DATORI: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE | 6 15,738,958 28,942,333 

INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 

CAPITALURI - TOTAL 7 6,668,784 13,218,861 

CIFRA DE AFACERI NETA 8 23,125,840 39,747,226 

Productia vanduta g 3,001,685 10,325,552 

Venituri din vanzarea marfurilor 10 14,191,029 29,424,674 

VENITURI BIN EXPLOATARE ~ TOTAL 14 23,023,314 40,083,209 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL 12 21,870,963 44,205,818 

VENITURE FINANCIARE — TOTAL 13 138,571 517,020 

CHELTUIELE FINANCIARE — TOTAL 14 685,574 1,368,148 

VENITURI TOTALE 15 23,161,885 40,606,229 

CRELTUIELI TOTALE 16 22,556,537 45,573,966 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 17 605,348 (4,967,737) 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) 18 411,165 {4,990,884)       
  

De la data publicarii informatiilor financiare anuale auditate, Emitentul a publicat situatii financiare semestriale aferente 

$1 2019. Emitentul pune la dispozitia investitorilor analiza consolidata a activelor, capitalurilor si datoriilor asa cum 

reiese din situatiile financiare 30 iunie 2019, comparativ cu 30 iunie 2018. 

ACTIVELE IMOBILIZATE: 

Faté de $1 2019, imobilizdrile necorporale au crescut semnificativ, dar nu in perioada de raportare, ci in semestrul 2 

2018. Elementele care au contribuit la crestere au fost inregistrarea goodwill-ului Dendrio obtinut in tranzactia cu 

Crescendo (10 milioane lei}, achizitia de catre Bittnet a marcii (aproximativ 6 milioane tei ~ insé aceasta operatiune nu 

a impactat trezoreria ) si inregistrarea valorii ptanului de incentivare cu optiuni SOP2016 (aproximativ 4 milioane fei}. In 

ceea ce priveste imobilizarile corporale, acestea au crescut cu valoarea activelor tangibile obtinute de Dendrio din 

tranzactia cu Crescendo, aprox. 1,5 milioane lei. 

ACTIVE CIRCULANTE ; 

Valoarea totalé a activelor circulante la nivel de grup a crescut in semestrul 1 2019 cu 31%, de la valoarea de 36,6 

milioane lei pana la 45,2 milioane lei. Aceast3 crestere este generata de avansul cu 47% a businessului — vizibil in 

creantele asupra clientilor, 

in ceea ce priveste variatia stocurilor, acestea au inregistrat o crestere cu 2.6 milioane iei, datorata in special a doud 

proiecte semnificative in care Emitentul a fost nevoie s& plaseze comenzile la furnizor inainte de 30 iunie 2019 pentru a 

fixa pretul de achizitie. In cazul celor doud proiecte, livrarea si facturarea nu au avut loc tot in Semestrul 1, ci abia in 

semestrul 2. 

DATORII: 

La 30 iunie 2019, totalul datoriilor grupuiui se ridic& la 58.5 milioane lei, in crestere cu 84% fata de finalul perioadei 

similare din 2018. Evolutia reflecta succesul emisiunilor de obligatiuni BNET23, BNET23A si BNET23C, dar $i rambursarea 

anticipata a BNET19 (care explica integral cresterea datoriilor pe termen lung), dar $i cresterea semnificativa a afacerilor 

Dendrio , care a generat o crestere a sumelor datorate furnizorilor cu 11 mitioane lei fata de $1 2018. Grupul va continua 

demersurile de intdrire a structurii de finantare disponibila, atat in sensul extinderii capitalului propriu, dar si in sensul 

transforméarii finantarii din, ,,finantare pe termen scurt” in ,,finantare pe termen mediu”. 

CAPITALURI PROPRI : 

Fata de 30 ijunie 2018, la finalul semestrului 1 al anului 2019, capitalurile proprii aproape s-au dublat (+98%) atingand 

valoarea de 13,2 mifioane lei, Evolutia pozitiva este datorata in principal cresterii cu 6.2 milioane lei a pozitiei de “Capital 

subscris si varsat” ca urmare a majorarilor de capital social prin includerea profiturilor din anii precedenti, prime de 

capital si cu aporturi, derulate de societate in $2 2018, $1 2019. 

REZULTATUL OPERATIONAL, FINANCIAR SI PROFITUL BRUT : 

Rezultatul operational al Bittnet s-a imbunatatit cu 1.6 milioane lei fata de perioada similard a anului anterior: 

inregistram fa 30 iunie 2019 un EBITDA pozitiv de 1.24 milioane lei fata de un EBITDA negativ in 2018 de 371 mii lei. Asa 

cum aratam in raportul anual si in sedinta AGA din aprilie 2019, spre deosebire de perioada 2015- 2018, indicatorul 

EBITDA devine relevant pentru compania noastra, in special datorita costurilor semnificative cu dobanzile aferente celor 

4 emisiuni de obligatiuni, dar si a cresterii amortizarilor, ca urmare a achizitiei de active tangibile in cadrul tranzactiei cu 

Crescendo. in cazul Dendrio, profitabilitatea operationala a scdzut de la 1.5 milioane lei la minus 3.75 milioane lei, pe 

fondu cresterii cheltuielilor fixe mai rapid decat veniturile — situatie descrisd la inceputul raportului (evolutia de tip 

“curba J"). Este elementul si proiectul caruia fi acordam maximum de atentie si in $2, interesele managementului si ale 

echipei transferate de la Crescendo fiind aliniate complet cu ale actionarilor. 
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Informatiile financiare semestriale nu au fost auditate si nu au fost revizuite. 

PROFITUL NET: 
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Conform prevederilor Art. 19 din regulamentul VE 2017/1129, tinand cont ca informatiile financiare anuale si 

intermediare, dar si rapoartele de audit fac parte dintre informatiile ce pot fi incluse in prospect prin trimiteri, daca au 

fost publicate anterior, listam in continuare adresa de internet unde sunt disponibile rezultatele semestriale neauditate 

(Emitentul neavand obligatia de a audita rezultateie interimare) 

Rezultatele financiare interimare in format RAS pentru $1 2019 au fost publicate de Emitent impreuna cu datele 

comparative la adresa: 

https://investors. bittnet.ro/wp-content/uploads/2019/08/Raport-Semestrial-BNET-Semestrul-1-2019-RO.pdf 

  

Pct. 5.3. Auditarea informajiilor financiare anuale 

5.3. Linformatiile financiare anuale istorice trebule si facd obiectul unul audit independent. Rapartul de audit este 

elaborat in conformitate cu Directiva 2014/56/UE si cu Regulamentul (UE) nr. 37/2014, 

  

Conform prevederilor Art. 19 din regulamentul UE 2017/1129, tinand cant ca informatiile financiare anuale si 

intermediare, dar si rapoartele de audit fac parte dintre informatiile ce pot fi incluse in prospect prin trimiteri, daca au 

fost publicate anterior, listam in continuare adresele de internet unde sunt disponibile rezultatele anuale auditate , in 

format IFRS (insotite de raportul de audit), si rezultatele semestriale neauditate (Emitentul neavand obligatia de a audita 

rezultatele interimare} 

Rezultatele financiare in format IFRS pentru perioada 2016-2018 au fost publicate de Emitent, impreuna cu raportul de 

audit, in noiembrie 2019, la adresa: 

  

  

Punctul §,3.2 Indicarea celorlalte Informatii din prospect care au fost auditate de auditor. 

Nu este cazul 

Punctul 5.3.3 In cazul in care informatiile financiare din prospect nu au fost extrase din situatiile financiare auditate 

ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul cd informatiile nu sunt auditate. 

informatiile financiare istorice prezentate in prospect au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului. 

Informatie financiare aferente Semestrului 12019 nu au fost auditate. 

Pet. 5.4, lndicatorii-cheie de performontd (KPI) 

Punctul 5.4.1. Tn m3sura in care nu este prezentata fn alta parte in prospect $i in cazul in care un ermitent a publicat 

indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operational sau a ales $8 includd astfel de Indicator in prospect, in 

prospect se include o deseriere a indicatorilor-cheie de performanta ai ernitentulul pertra fiecare exercitiu financiar 

din perioada vizata de irdormatiile financiare istorice. KPH trebuie calculati pe o baza comparabild. In cazil in care KPH 

au fost auditati de cétre auditori, trebuie mentionat acest fapt. 

  

Emitentul nu a publicat indicatori cheie financiari sau operationali. 

Pct. 5.5 Modificdri semnificative ale pozitiei financiare a emitentului 

situl altiraulud 

  

© descriere a oricdrei modificdri semnificative a pazitiel financiare a grupulul care s-a produs de la sfa 

exercitiu financiar pentru care au fast publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau 

o declaratie negativa adecvata. 

Emitentul va publica rezultatele financiare preliminare pentru anul 2019 fa data de 21 februarie 2020. 

Pet, 5.6, Politica de distribuire a dividendelor 

O descriere a politicil emitentului privind distribuirea dividendelor sia oricdrei restrictii in acest sens. Dacd emitentul 

nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declaratie negativd adecvata. 
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   emitentulu s-a modificat. 
Orgs 

Emitentul nu a platit dividende din rezultatele exercitiilor financiare istorice. Adunarea Generala a Actionariior adoptees — 

anual decizia privind alocarea profiturilor. intentia Emitentului este de a nu plati dividende in urmatorii ani financiari. 

Bittnet activeaza intr-un domeniu foarte dinamic - Tehnologia informatiei. Pana acum am reusit sa inregistram rale de 

crestere semnificative, fiind mereu profitabili atat fa nivel de EBITDA, dar si de profit net. Pe de alta parte, actuala 

dimensiune a companiei coroborata cu trendul de consolidare prezent in toate industriile, ne face sa simtim ca singura 

directie in care putem merge este “tot in sus”. In acest sens, intentionam sa continuam sa investim toate resursele 

disponibile in dezvoltarea Companiei. Din punct de vedere al actionarilor, politica de reinvestire completa a profiturilor 

inseamna si o politica ‘fara dividend’. intentionam sa propunem Adunarii Actionarilor aceasta politica de reinvestire 

atata timp cat perspectivele de crestere ale Companiei sunt mai puternice decat cele ale pietei, in general. Pe termen 

jung si in general, valoarea pe care Compania o genereaza se va reflecta in evaluarea insasi a Companiei - pretul 

actiunilor. Managementul considera ca poate continua sa pastreze o rata de crestere peste cea a pietei in general pentru 

oO perioada semnificativa de timp. Capacitatea noastra operationala curenta este de asa natura incat pulem extrape 

profituri din accelerarea cresterii cifrei de afaceri, Aceasta este intentia managementului: sa continuam cresterea cifrei 

de afaceri in conditii similare de profitabilitate exprimata prin marja bruta. Astfel, Compania va genera mai muiti bani 

care $a acopere o structura in general fixa de costuri, in esenta ‘marja bruta suplimentara’ contribuind aproape integral 

la profitul brut al Companiei. 

Conform politicii de dividend, in anii 2016, 2017 si 2018, adunarea generala a decis recampensarea actionarilor prin 

capitalizarea profiturilor companiei si acordarea de actiuni gratuite ~ cate o operatie in fiecare an. 

Politica societatii privind dividendele este detaliata aici: https://investors.bittnet.ro/politicile-corperative/politica-de- 

dividend/?lang=ro.   

Pet. §.7. infarmatii financiare pro forma 

  

ul unei modificari semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului in care tranzactia ar fi putut 

afecta activele, datoriile si rezulcatul emitentului, daca tranzactia ar fi avut loc la inceputul perioadel care face 

obiectul raportarii sau fa data indicata. 

  

Aceasta cerinta va fi in mod normal indeplinita prin includerea de informatii financiare pro forma. Informatiile 

financiare pro farma trebuie prezentate in conformitate cu anexa 20 si trebuie $4 includaé toate datele mentionate it 

anexa in cauza. informatiile financiare pro forma trebuie sa fie insotite de un raport intacmit de contabili sau audcite 

independenti. 

     

Nu este cazul 

Sectiunea 6 ~ INFORMATI PRIVIND ACTIONARII $I DETINATORII DE VALORI 

MOBILIARE 

in aceasté sectiune sunt prezentate informatii privind actionarii principali ai emitentului, existenta unor potentiate 

conflicte de interese intre conducerea superioard si emitent, capitalul social al emitentului, precum si informatii privind 

tranzactiile cu parti afiliate, procedurile judiciare si de arbitraj si contractele semnificative. 

6.1.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, nurnele oricdrei persoane care, in mod direct 

sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezinta cel putin 5% din capitalul 

total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecarei astiel de perseane, la data praspectului, 

sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativaé adecvata. 

Pana la data redactarii prezentului prospect, actionarii care detineau cel putin 5% din capitalul social al emitentului si 

din drepturile de vot sunt : 

Actionar Actiuni Procent 

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN 17,468,502 15,0327 % 

LOGOFATU CRISTIAN-ION 16.290.580 14,0190 % 

CAPATINA-GROSANU RAZVAN 12.840.068 11,0497 % 

EMOTION CONCEPT SRL 6,461,481 5,5605 % 
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6.1.2. Informatii din care $3 reias8 dacd actionari principali al emitentului au drepturi de vot diferite sau od 

  

negativd adecvata. 

Toti actionarii emitentului au drepturi de vot egale. O actiune confera un drept de vot in cadrui adunarilor gener. RAB an 

actionarilor. Seen 

6.1.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de ernitent, se precizeazd daca emitentul este detinut sau 

controlat, direct sau indirect, sf de cdtre cine si se descrie natura controlului si masurile adoptate pentru ca acest 

control sd nu fie exercitat in mod abuziv. 

Nu se apiica, emitentul nu este detinut sau controlat, direct sau indirect. 

6.1.4. O descriere a acordurilor cunascute de emitent, a cdror aplicare poate genera sau irmpiedica, la o data 

ulterioara, o schimbare a controkdui asupra emitentulul, 

Nu se aplica, nu este cazul 

Pet. 6.2. Proceduci judiciare si de arbitraj 

6.2.1, Informayii privind orice procedurd guvernamentala, judiciard sau de arbitral (inclusiv orice astfel de procedurs 

in derulare sau potentiald de care emitentul are cunostin{a) din ultimele 12 luni, cel putin, 

avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau © 

    

ay putea aved sau 5 

declaratie negativa adecvata. 

Emitentul declara ca nu detine informatii in tegatura cu vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj in 

ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatil. 

Pet. 6.3. Conflicte de interese fa nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si af conduceri 

superioare 

6.3.1. Informatii clare privind orice potential conflict de interese intre obligatiile tata de ernitent ale oricdreia dintre 

persoanele mentionate la punctul 4.1.1 si interesele sale private si alte obligatii. in cazul in care nu existd astfel de 

conflicte de interese, trebuie facuta o declaratie in acest sens.   

Informatii privind orice intelegere sau acord cu actionarti principal, clientii, furnizorii sau alte persaane, in termeiul 

cdrora oricare dintre persoanele mentionate la punctul 4.4.1 a fost aleasd ca membru al unui organ de administrare, 

conducere sau supraveghere sau membru al canducerii superioare. 

  

Detalil privind orice restrictie acceptata de persoanele mentionate fa punctul 4.1.1 privind cesionarea, intr-o anumita 

perioadé de timp, a vatorilor mabiliare ale emitentului detinute de acestea. 

  

Nu este cazul 

Pct. 6.4. Tranzactii cu parti afiliate 

6.4.1, Dacd Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1606/2002 nu se apficd emitentului, trebuie prezentate urmatoarele informatii pentru perioada acope 

informatiile furanciare istorice si pana la data prospectulut: 

    

(a) natura si cuantumul tuturor tranzactiilor cu parti afiliate_(’) care, luate separat sau in ansamblu, sunt importante 

pentru emitent, Dac’ tranzactiile cu parti afillate nu s-au desfasurat in conditiile pietei, se explicé motivele. In cazul 

imprumuturilor in curs, inclusiv al garantiiloe de orice tip, se indicd cuantumul soldului de rambursat; 

(b} cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzactiile incheiate cu parti afiliate din cifra de afaceri a emitentului, 

Daca Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 

se aplicd emitentului, informatiile prevazute la fiterele (a) si (b) trebuie prezentate numai pentru tranzactiile efectuate 

de ta incheierea ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate informatii financiare auditate. 

  

Pe perioada semestrului 1 2019, Emitentul nu a incheiat tranzactii semnficative cu persoane cu care actioneaza in mod 

concertat sau cu afiliatii. In desfsurarea activitatii normale operationale, exist fluxuri comerciale care genereaad 

tranzactii intre companiile din grup: 
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Livrari Elian 

1, Catre Dendria: 

a. 36.729 lei — 1 factura, licente Dynamics NAV si ‘software assurance’ de la Micros 

b. 6000 tei ~ 6 facturi suport funar Dynamics NAV 

2. Catre Bittnet: 6000 lei - 6 facturi — suport lunar Dynamics NAV 

Livrari Dendrio 

   

   Catre Bittnet: 605.698 lei - 30 facturi — pentru 29 proiecte de revanzare licente, 9 clienti finali 

Liveari Bittnet 

1. Catre Elian: 35 facturi, refacturare cheltuieli indirecte 81.870 lei 

2. Catre Equatorial: 180.274 lei - 14 facturi - 14 proiecte de training la un client final 

3. Catre Dendrio: 

a. 823.768 lei ~ 79 facturi, refacturare cheltuieli indirecte 

b. $62.500 lei — 48 facturi, 20 clienti finali - revanzare solutii cloud 

  

Pet, 6.5. Capitalal social 

  

6.5.4. Urmdtoarele informatii de la punctele 6.5.2-6.5,7 din situatiile financiare anuale, de la data celui mai recent 

bilant: 

6.5.2. Cuantumul capitalulul emis gi, pentru fiecare categorie de actiuni: 

{a} capitalul social autorizat total al emitentulut; 

(6) numérul de actiuni emise si achitate integral si numarul de actiuni emise, dar neachitate integral; 

i 

  

(c} valoarea nominala a unei actiuni sau faptul ca actiunile nu au o valoare nominald; 

{d} o reconciliere a numdrului de actiuni aflate in circulatie fa data deschiderii sila data inchiderii exercitiului. 

  

Se precizeazd daca peste 10 % din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numersrul | 

perioada vizata de situatiile financiare anuale. 

Capitalul social subscris si integral varsat al Emitentului este de 11.620.320,60 lei impartit in 116.203.206 actiuni 

nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Nu exista cazuri in care actiunile sa fi fost emise dar neachitate 

integral. Nu exista capital varsat prin intermediui altor active altele decat numerar in perioada vizata de situatiile 

financiare anuale. 

6.5.3, Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, dacd exista. 

Nu este cazul 

6.5.4. Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele 

emitentului ari de catre filiatele acestuia, 

Nu este cazul. Emitentul nu isi detine propriile actiuni. 

   
5, Cuantumul vatorilor mobiliare canvertibile, preschinibabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea 

condittitor sia procedurilar de conversie, schimb sau subscriere. 

6 

Nu este cazul 

6.5.6. informatii despre orice drept de achizitie si/sau abligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neamis, sau 

despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora. 

Adunarea generala a actionarilor din data de 17 decembrie 2018 a acordat conducerii Emitentului (pana la data de 

30.06.2021) autorizarea de a majora capitalu! social cu un numar maxim de 24.355.406 actiuni incluziv competenta de 

a decide restrangerea sau ridicarea dreptuiui de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a 

capitalului social. 

Aceasta autorizare a fost acordata in vederea ducerii la indeplinire a planurilor de incentivare cu optiuni aprobate de 

AGA in 2018, 2017, 2016 si ulterior in 2049. 
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6.5.7. informatii privind capitalul social al oricdvui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau if unui "OR, 
+ tet rer ye \ 

acord conditionat sau necondifionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiugile 

respective, inclusiv identitatea persoaneltor la care se refera. ~      

  

~ 

  

Actionarii societatii au aprobat in cadrul adunarilor generale din Aprilie 2028, Aprilie 2019 si lanuarie 2020 planuri de 

incentivare cu optiuni a persoanelor cheie si cantracte de mandat pentru conducerea executiva care prevad. In cacrul 

acestor Stock Option Plan-uri (,SOP”), persoane din conducerea Emitentului dar si alte persoane care pot influenta 

pozitiv rezultatete grupului pot primi dreptul de a achizitiona actiuni ale Emitentului la preturi preferentiale, astfel : 

1) AGA din Aprifie 2018: 

a. Contract mandat Administrator Unic - di Mihai Logofatu ~ 1% din totalul actiunilor Emitentului pentru 

anul 2018 si 1% din totalul actiunilor Emitentului pentru anu! 2019. Perioada Exercitare: mai-iunie 

2020. Pret exercitare per actiune corespunzator capitalizarii Emitentului la 1 ianuarie 2018. 

b. Contract mandat Director Financiar— di CristianLogofatu ~ 1% din totalul actiunilor Emitentului pentru 

anu! 2018 si 1% din totalul actiunilor Emitentului pentru anu! 2019. Perioada Exercitare: mai-iunie 

2020. Pret exercitare per actiune corespunzator capitalizarii Emitentului la 1 ianuarie 2018. 

c. Plan incentivare persoane cheie nenominalizate la momentul aprobarii: maxim 5% din totalul 

actiunilor societatii. . Perioada Exercitare: mai-iunie 2020. Pret exercitare per actiune corespunzator 

capitalizarii Emitentului la 1 januarie 2018. 

2} AGA din Aprilie 2019: Plan incentivare persoane cheie nenominalizate fa momentul aprobarii: maxim 5% din 

totalul actiunilor societatii. . Perioada Exercitare: mai-iunie 2021. Pret exercitare per actiune corespunzator 

capitalizarii Emitentutui la 1 ianuarie 2019. 

3} AGA din lanuarie 2020: Pret 

a. Plan ineentivare persoane cheie nenominalizate ia momentul aprobarii: maxim 1.5% din totalul 

actiunilor societatii. . Perioada Exercitare: mai-iunie 2022. Pret exercitare per actiune corespunzator 

capitalizarii Emitentului la 1 ianuarie 2020. 

b. Membrii consiliului de administratie, cu exceptia Presedintelui: 0.5% pentru anul 2020, 0.5% pentru 

anul 2021. Perioada Exercitare: mai-iunie 2022. Pret exercitare per actiune corespunzator capitalizarii 

Emitentului la 1 ianuarie 2020. 

c.  Presedintele consiliului de administratie: 0.75% pentru anul 2020, 0.75% pentru anul 2021. Perioada 

Exercitare: mai-iunie 2022. Pret exercitare per actiune corespunzator capitalizarii Emitentului la 1 

ianuarie 2020, 

Pot. 6.6. Actul constitutiv si statutul 

6.6.1. O scurta descriere a oricdrei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putes aves 

ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii cortrotulul asupra ernitentului, 
   

Nu este cazul 

Pct. 6.7. Contracte importante 

6.7.4. Rezumatul oricdrui contract important (altele decdt cele incheiate in cadrul normal af activitaqi) inchetat de 

cdtre emitent sau orice alt rnembru al grupului, in cursul anulul imediat anterior publicérii prospectului, 

Nu este cazul 

Sectiunea 7 - DOCUMENTELE DISPONIBILE 

Pet. 7.1. O declaratie prin care se confirmé faptul cd, in perioada de valabilitate a praspectului, pat fi consuitate, dund 

caz, urmatoarele dacumente: 

{a) actul constitutiv si stetutal actualizate ale emitentului; 

(b) toate rapoartele, corespondenta si alte documente, evaludrile si declaratiile facute de un expert la salicitarea 

emitentului, din care anurnite parti sunt incluse sau mentionate fn prospect.indicarea site-ului pe care pot fi 

consultate documentele, 
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(https://investors.bittnet.ro/) Actul constitutiv actualizat, Prospectul, precum si toate documentele relevante 

operatiuni. 
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Informatii despre Oferta, modalitati de subscriere si proceduri 

SECTIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATH PRIVIND 

RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATI COMPETENTE 

in aceastd sectiune sunt prezentate informatii privind persoanele responsabile pentru continutul notel UE pentru crestere 

ptivind valorile mobiliare. Scopul acestei sectiuni este de a oferi siguranté investitorilar in ceea ce priveste exectiiatea 

informatiilor publicate in prospect. In plus, in aceastd sectiune se prezinté informatii despre interesele persognelar 

implicate in oferta, precum si despre motivele care au stat la baza ofertei, utilizarea veniturilor obtimute sf cheltuietile 

aferente ofertel. In plus, in aceastd sectiune se pun le dispozitie informagit despre temeiul juridic al notei UE pentru 

crestere privind voloriie mobiliare si despre aprobarea acesteia de cétre autoritatea competentd. 

    

        

  

Peto Ld 

  

  

Se identificd toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite parti ale ace 

privind valorile mobiliare, indicdnd, in cel de al doilea caz, partite in cauzd. in cazul in care persoanete responsabile surit 

persoane fizice, inclusiv membri al organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentulul, 6 

numele si functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se indica denumirea si sediul social. 

stora incluse in nate 

    

  indica 

  

Director General al Emitentului -, damnul LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN — cetatean roman, nascut in 

Bucuresti la data de 12.09.1984, domiciliat in Bucuresti, sector 4.. Adresa de la locul de munca al Administratorului este 

adresa de corespondenta a Emitentului Bulevardu! Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, etaj 1, sector 6, 

Bucuresti, cod postal 061331. 

Domnul Logofatu Mihai este cofondator al Emitentului si detine 15,0327% din actiunile emise de Emitent. 

Pet 1.2. O declaratie a persoanelor responsabile pentru neta privind valorile mobiliare din care s@ reiasd cé 

infarmatiile incluse in nota privind valorile mobiliare sunt, dupé cunostintele lor, conforme cu realitatea si ca nata 

privind valorile mobiliare nu confine omisiuni susceptibile sé fi afecteze semnificatia. 

Dupa caz, o declaratie a persoanelor respansabile pentru anumite parti din nota privind valorile mobitiare din care 

s& reiasa cd informatiile incluse in partile din nota privind valorile mobiliare pentru care sunt responsabile sunt, dupa 

cunostintele lor, conforme cu realitatea $f cd respectivele parti din nota privind valorile mobiliare nu cantin amisiunt 

susceptibile 4 ii afecteze semnificatia. 

Di LOGOFATU Mihai Alexandru declara ca, dupa cunostintele tui, informatiile cuprinse in prezentul prospect privind 

valorile mobiliare sunt canforme cu realitatea si prezentul Prospect nu contine omisiuni susceptibile sa fi afecteze 

semnificatia. 

Pet, 4.3. In cazul in care nota privind vatorile mobiliare conjine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care 

actioneazd in calitate de expert, se indicd urmatoarele detalii ale persoanei in cauzd: 

{a} numete; 

  
  adresa de ta locul de rnunca; 

{c) calificdrile; 

(d} dupd caz, interesul semnificativ in societatea emitenta. 

    GOacé declaratia sau raportul a fast intocmit la cererea emitentului, s eazd ca respectiva declaratie sau respectivul 

caport a fost clus i nota privind valorile mobiliare cu consimtamantul persoanel care a autorizat continutul respectivel 

parti din nota privind valorile mobiliare in scopul prospectulul, 

     

Nu este cazul, prezentul prospect nu contine declaratii atripuite unor persoane in calitate de experti. 

Pet. 1.4. in cazul in care informatiile provin de la o terté parte, s@ furnizeazd o confirmare a faptului 64 informatie in 

cauza au fost reproduse cu acuratete si cd, dupa cunostintele emitentului si in mésura in care acesta poate sé confan 

avand in vedere datele publicate de terta parte fn cauza, nu au fost amise fapte care ar face ca infarmatiile reproaduse 

sa fle incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in caued. 

   & 
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Nu este cazul 

    

  

Prezentul Prospect privind valorile mobiliare a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiar 

calitate de autoritate competenta in temeiu!l Regulamentului (UE) 2017/1129; 
Bey 

ASF aproba aceast Prospect privind valorile mobiliare doar din punctu! de vedere al indeplinirii standardelor priviiie 

caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE} 2017/1129; 

O astfel de aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a calitatii valorilor mobiliare care fac obiectul 

acestei note privind valorile mobiliare; 

Investitorii ar trebui sa evalueze ei fnsisi in ce masura investitia tn valorile mobiliare este adecvata; $i 

Prezentul Prospect privind valorile mobiliare a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate 

cu articolul 15 din Regulamentul (UE} 2017/1129. 

    

   

    

. 16. interesele persoanelor fiziee si ji :@ implicate in emistune/oferté 

  

de inte     © descriere a tulurar j 

emisiunea/ofe 

wese, Care ar pu influenta 

icand natura intereselor. 

  

  

lind 

  

a, identi 

Nu exista niclun conflict de interese care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta. 

       Pew L7. Motive. 

Sumele atrase in cadrul ofertei descrise in prezentul prospect vor fi folosite, in principal, pentru intarirea pozitie 

financiare a grupului Emitentului si extinderea activitatii. Maniera efectiva de alocare a sumelor atrase prin majorare va 

fi determinate de conducerea societatii in viitor in functie de cuantumu! sumelor efectiv atrase prin majorare dar si de 

oportunitatile identificate. Reducerea gradului de indatorare (masurat ca raport intre capitalurile imprumutate si 

capitalurile proprii) este un obiectiv al managementului, dar si posibilitatea de a derula achizitii de companii sau 

tehnologii care sa complementeze sau accelereze dezvoitarea activitatii grupului. 

ofertel, utilizarea fondurilor abtinute si cheltuielile aferente emisiunit/ofertel 

Relatia cu partenerii comerciali si financiari poate fi imbunatatita in cazul existentei unor resurse financiare proprii 

semnificative. Totodata, capacitatea Emitentului de a depasi o criza economico-financiara va fi sporita in cazul reusitei 

operatiunii de majorare. In special in cazul Dendrio, capitalizarea este un aspect important pentru a putea sustine oe 

termen lung planurile, avand in vedere rezultatele financiare din 2019. 

Motive: Un obiectiv in atragerea unei infuzii de capital este inclusiv imbunatatirea pozitiei financiare a companiei prin 

diminuarea gradului de indatorare. Daca aceasta operatiune de majorare ar avea succesu! subscrierii a 100% din 

actiunile nou emise, indicatorul ‘capital imprumutat versus capitaluri proprii’ ar cobor spre rata de 1:1. De asemenea, 

motivul pentru care emitentul propune actionarilor sai majorarea capitalului este pentru imbunatatirea pozitiei 

lichiditatilor din trezorerie (disponibilitatilor banesti ), dar si posibilitatea de a derula noi proiecte de tip M&A in vederea 

extinderii amprentei nationale si regionale a Grupului. 

MODUL DE UTILIZARE A VENITURILOR : Obiectivul principal de utilizare sumetor atrase prin operatiunea de majorare a 

capitalului este de finantare a activitatii curente si a capitalului de lucru a Grupului Bittnet. In acelasi timp Emitentul nu 

exclude o restructurare partiala a creditarii bancare daca resursele obtinute din majorare vor permite acest lucru, 

scazand astfel cheltuielile financiare cu dobanzile practicate de banci (am sesizat in ultimii ani o crestere constanta a 

ratelor de dobanda practicate de institutiile financiare bancare). 

O pozitie financiara mai solida va putea fi de folos si pentru a alimenta posibile noi investitii (proiecte tip M&A) in alte 

companii din ariile de activitate Educatie si Tehnologie. 

Cash buffer: Totodata modalitatea de abordare prudentiala a fluxurilor de trezorerie implica disponibilitatea in 

permanenta a unui nivel minim al soldurilor de numerar blocate pe post de ‘cash buffer’. Observam in ultimii ani 

tendinta de crestere a numerarului (si echivalente) la companiile internationale, in special vendorii mari de tehnologie 

(Microsoft, Amazon, Apple). Chiar daca acest lucru implica ‘erodarea’ din cauza inflatiei in crestere din Romania, 

consideram oportun ca pana la 10% din sumele atrase prin aceasta operatie de piata sa fie ‘blocate’. Emitentul are in 

acest sens negociata o rata de dobanda preferentiala cu un partener bancar ia un produs depozit: 2,25% per an. 

Veniturile obtinute ar putea fi utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor 

emitentului — cum ar fi investitii in alte proiecte de tip M&A. Aceste proiecte vor fi aprobate de Adunarea Generala a 

Actionarilor daca depasesc pragul de 20% din activele fixe ale Emitentului. 

Valoarea totalé neta a veniturilor obtinute in urma emsiunii in ipoteza in care toate actiunile nou emise vor fi subscrise 

este de 9.168.712 lei. 
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Cheltuielile aferente ofertei 

«  Comisionul intermediarului: 3,5% din valoarea realizata a ofertei; 

*  Camision ASF de 0,1% din valoarea realizata a ofertei; 

* Taxa ASF eliberare certificate inregistrare valori mobiliare pentru drepturile de preferinta, drepturile de wlocare 

si actiuni: 3 x 500 Lei; Soy 

e = Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: aproximativ 2000 Lei; 

* Taxa Depozitarul Central eliberare coduri ISIN, CFI si FISN pentru drepturile de preferinta, drepturile de alocare: 

2x 179 Lei; 

e Taxa inregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarui investitorilor care subscriu): 

aproximativ 450 Lei; 

° Alte cheltuieli legate de traducere/autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 Lei; 

e  Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. 

    
Pet. 1.8 Informatil suplimentare 

Pct. 1.8.4. Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legdtura cu emisiunea, o declaratie 

precizand calitatea in care au actionat acestia. 

   

Nu este cazul. 

Pct, 1.8.2, Se precizeaza ce alte informafii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de (ave 

auditori si dacd acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in intregime sau, cu aprobarea autoritatii 

campetente, un rezumat al acestuia, 

  

Nu este cazul 

SECTIUNEA 2, DECLARATIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT SI DECLARATIA PRIVIND 

CAPITALIZAREA Si NIVELUL DE INDATORARE 

informatiile publicote in aceasté sectiune sunt furnizate numai de emitentii de titluri de capital cu o capitalizare 

bursierd de peste 200 000 O00 EUR, Sunt prezentate informatii privind cerintele de capital circulant ale emitentiui, 

precum si privind capitalizarea si nivelul de indatorare ale acestuia. 

  

Nu este cazul, nu se aplica. 

SECTIUNEA 3. FACTORIT DE RISC 

Pet 3.4. O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite, prezentate intra numar 

limitat de categorii, intr-o secfiune intitulatd ,,Factarii de rise”. 

in fiecare categorie, se stabilesc mai intai riscurile cele mal semnificative in evaluarea emitentului sau a ofertantulul, 

tindnd seama de impactul acestora asupra emitentului si a valorilor mobiliare si de probabilitatea aparitiei acestora. 

Riscurile sunt coroborate in functie de continutul notei privind valorile mobiliare. 

  

Riscul asociat cu o investitie directa in actiuni: Investitorii ar trebui sa fie constienti asupra riscului asociat cu o investilic 

directa in actiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investitii in titluri de stat sau participatii in fonduri 

de investitii, in principal din cauza volatilitatii si evolutiel impredictibile a preturilor actiunilor, atat pe termen scurt, cat 

si pe termen lung. 

Riscul asociat cu listarea actiunilor Companiei pe piata SMT - pretul viitor pe actiune si lichiditatea tranzactiilor: Protul 

actiunilor si lichiditatea tranzactlior pentru companiile listate pe SMT depind de numarul si marimea ordinelor de 

cumparare si vanzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garantie asupra pretului actiunilor pe piata SMT si 

nicio garantie asupra lichiditatii acestora. Emitentul a identificat un grad ridicat de volatilitate al cotatiel actiunilor BNET. 

Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand la un pret 

satisfacator. 

Tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti poate fi suspendata 

Autoritatea de Supraveghere Financiara (,ASF”) este autorizat sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa 

solicite Bursei de Valori Bucuresti s8 suspende de la tranzactionare valoriie mobiliare tranzactionate pe Bursa de Valori 

Bucuresti, dac& continuarea tranzactionarii ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate impotriva 
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   administrat de Bursa de Valori Bucuresti, cu exceptia cazului in care o astfel de actiune ar putea afecta negativ interesel 

investitorilor sau buna functionare a pietei. Dacd Bursa de Valori Bucuresti nu intreprinde astfel de actiuni, ASF poate 

cere suspendarea tranzactionarii cu valori mobiliare, daca acest lucru serveste functionarii corespunzatoare a pietei si 

nu afecteazd interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucuresti are dreptul sa suspende de la 

tranzactionare Actiunile sau Obligatiunile in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare 

ar putea afecta pretul de tranzactionare al Actiuntor sau Obligatiunilor si ar afecta transferul acestora. 

SECTIUNEA 4 TERMENIHI SI CONDITILE VALORILOR MOBILIARE 

Scopul acestei sectiuni este de a preciza termenii si condifiile valorilor mabiliare si de a oferi o descriere detaliata a 

caracteristicilor acestora 

Pet 4.1.4. O deseriere a tipului si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numdrul international de 

identificare a valorilar mobiliare). 

Oferta are ca obiect un numar total de 11.046.641 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in 

forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, emise de BITTNET SYSTEMS S.A,, in conformitate cu 

Hotararea AGEA din data de 24.04.2019. Codul iSIN al valorilor mobiliare nou emise este : ROBNETACNORI 

Peta, 

  

Legislatia in temeiul cdreia au fost create valorile mobiliare. 

¢  Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; 

e Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare; 

* Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; 

¢ = Regulamentul UE nr. 1129/2017; 

« Regulamentul delegat (UE} 2019/979; 

* Regulamentul delegat (UE} 2019/980. 

Pet 4.1.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau 

dematerializate. 

in cazut valorilor mobiliare dematerializate, se indicd denumirea si adresa entitatii Insdrcinate cu efectuarea 

inregistrarilor necesare, 

Valorile mobiliare nou emise sunt actiuni ordinare, nominative emise in forma dematerializata. Inregistrarea valorilor 

mobiliare se va face de catre Oepozitarul Central, adresa Bulevardul Carol 4, Nr. 34-36 Bucuresti, Sector 2 Cod postal: 

020922 

Pct 4.2.4. Moneda emisiunil de valor! mobliliare. 

Moneda emisiunii este RON 

Pct 4..s 

O deseriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricdrei restei 

modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza: 

Toate actiunile Bittnet confera dreptul {a un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dreptul de a alege 

organele de conducere, dreptul de a participa ta distriouirea profitului in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, precum 

si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale in vigoare. 

Detinerea cel putin a uneia din actiunile Emitentului implica adeziunea actionarului la prevederile Actului Constitutiv. 

Drepturile si obligatiile legate de Actiuni prevazute in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul trecerii lor in 

proprietatea altor persoane. Obligatile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, far actionarii vor fi tinul! 

raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscrise. 

  

Hicare le este eplicabila, si a 

  

Poi 4.1.6. In cazul unei noi emisiuni, o declaratie privind hotararile, autorizatiile gi aprabarile in temeiul cdrara au fast 

sau vor fi create $i/sau emise valorile mobiliare. 

Majorarea de capital cu aporturi noi in numerar se face in baza Dreptului de Preferinta acordat actionarilor conform 

Legil, conform Hotararii nr. 2 a Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019. Autoritatea 
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    competenta care aproba documentatia in temeiul careia vor fi emise valorile mobiliare este Autoritat 

Supraveghere Financiara (ASF): cu sediul in Splaiul Independentei nr, 15, sector 5, cod postal 050092, Bucu esti, 

Romania. Nao 

Pct 4.1.7, Data emisiunii {pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unel noi emisiuni, 

data prevazuta pentru aceasta emisiune. 

Data emiterii valorilor mobiliare noi este data eliberarii certificatului de inregistrare de catre ASF pentru noul numar de 

actiuni aferent capitalului majorat. 

Pet 4.1.8. O descriere a tuturor restrictiflor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare. 

Nu exista restrictii in ceea ce priveste transferabilitatea valorilor mobiliare dupa emiterea acestora, altele decat cele 

legale 

Pet 4.4.9. Un avertisment conform cdruia legistatia fiscald a statutui membru al investitorului $i cea a tari de 

inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. 

informatii privind tratamentul fiscal al valorifor mobiliare in cazul in care investitia propusd atrage un regim fiscal 

specific tipulul de investitie respectiv. 

investitia propusa nu atrage un tratament fiscal diferit altul decat cel impus de Codul Fiscal. 

Pct. 4.2.10. Dacd aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantulul valorile: 

mobiliare si/sau ale persoanei care solicité admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) 

in cagul in care ofertantul are personalitate juridica 

   

  

Nu este cazul. Ofertantul valoriior mobiliare nu este diferit de Emitent. 

Sunctul 44.44 

{a} O declavatie cu privire la existenta oricdrui act legislativ national sau a orica 

achizitite aplicabil{3) emitentului si posibilitatea aplicdrii unor masuri de impiedicare, dz 

  

ai reglementdri nationale privind     
exista; 

Nu este cazul. 

ib} o scurta descriere a drepturitor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de curmparare obligatori 

si/sau 2 regiementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie; 

Nu este cazul. 

(c} indicarea ofertelor publice de curnpdrare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exerciQulul 

financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul sau condifiie de schimb 

si rezultatul acestor oferte. 

Nu este cazul. 

Pet. 4.1.22. Daca este cazul, impactul potenfial asupra investitiel iv cazul rezolutiei in temeiul Directive 2014/S9/UE, 

Nu se aplica. 

SECTIUNEA 5 - DETALIE PRIVEND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatiile specifice ofertei de velori mobiliare, planul de distribuire si de 

alocare a acestora, indicarea preturilor acestora. in plus, in aceasti sectiune se prezintd informatii privind plasarea 

volorifor mobiliere, eventualele acorduri de subscriere si acorduri legate de admiterea Ja tranzacfiana De 

usemenea, acesta contine infarmatii referitaare la persaanele care vand valorile mabiliare si la diluarea rezultati 

pentru actionari existent. 

  

Pct 5.1.1 Conditiile care reglementeaza oferta. 

Pct 5.4.2. Cuantumnul total al emisiunii/ofertei, facand distinctie intre valorile mohbiliare oferite spre vanzare gi valorite 

mobiliare oferite spre subscriere; in cazul in care cuantumul nu este fix, se indicd cuantumul maxim al valorilor 

mobiliare care urmeazd 34 fie oferit (dac& este disponibil) si o descriere a modalitatilor si a termenului pentru 

ea publica a cuantumului final al ofertei. 

    

aruntar 
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in cazulin care cuantumul maxim al valorilor mobiliare nu poate fi furnizat in prospect, praspectul trebuie sa specifice 

ca acceptarea achizitiel sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa intr-un termen de cel putin doud zie 

lucratoare de la data la care cuantumul valorilor mobiliare oferite publicului a devenit disponibil. 

Valoarea totala a Emisiunii este de ¢ { o8 ‘ t af _____ lei, in cazul in care toate actiunile puse in 

vanzare sunt subscrise la pretul din etapa 1 de catre investitori. Moneda emisiunii este RON. 

Oferta se adreseaza ¢ 

e  actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social 

(08.07.2019) care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora, 

*  persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzaclionare a 

acestora. 

Perioada de subscriere va fi de 30 zile si va incepe cu_a 3 2i lucratoare de Ja incheierea perioadei de tranzactionare a 

Orepturilor de Preferinta, intre Os. Q _ 3 ‘ © { 2020 (Etapa 1 a majorarii de capital). 

Majorarea de capital cu aporturi nai in numerar se face in baza Dreptului de Preferinta acordat actionarilor conform 

Legii. 

Pentru subscrierea unei Actiuni Noi este necesar un numar de 5 Drepturi de Preferinta {DP) care au fost incarcate deja 

in conturile actionarilor ia Data Platii DP-urilar, respectiv 9 iulie 2019, simbol BNETROG. Conform Hotararii AGEA din 

24.04.2019, inainte de subscrierea actiunilor noi, drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile pe piata relevanta a 

Bursei de Valori Bucuresti pe perioada a 7 zile lucratoare. La finalul perioadei de tranzactionare a drepturilor de 

preferinta detinatorii de Drepturi de preferinta vor putea subscrie actiuni noi la Emitent pe o perioada de 30 zile. 

In cazul in care din calculul matematic rezulta fractii de actiuni, numarul maxim de actiuni care vor putea fi subscrise de 

detinatorii de drepturi de preferinta, va fi rotunjit la numarul natural intreg, inferior. 

Actiunite ramase nesubscrise in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social vor fi oferite spre vanzare conform art. 16 

alin. (3) lit. a} punctele 1. si 2. din Legea 24/2017, respectiv investitorilor calificati si/sau unui numar de investitori mai 

mic de 150 de persoane fizice sau juridice. investitoril calificati_ vor fi contactati personal de catre Emitent sau 

Intermediar si informati in legatura majorarea de capital si subscrierea in cadrul Etapei a H-a de subscriere. 

Pretul de subscriere in Etapa a I-a va fi mai mare decat pretul din Etapa 1. 

Perioada de subscriere in cadrul Etapeia Il-a va fide maxim 5 zile lucratoare, incepand cu prima zi de luni de ja incheierea 

subscrierli in Etapa 1. Administratorut / Consiliul de administratie poate decide inchiderea in avans a plasamentului 

privat. Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate. Etapa a ll-a nu face sublectul prezentului prospect. 

La finalul perioadei de subscriere in cele doua etape, se vor aloca un numar de Drepturi de alocare (DA) egal cu numarul 

actiunilor subscrise (rata : 1 DA = 1 actiune noua). Drepturile de alocare vor fi tranzactionabile pe piata relevanta 

administrata de BVB. Drepturile de alocare vor fi apoi transformate in actiuni (rata: 1 DA = 1 actiune noua) care vor fi 

incarcate in conturile detinatorilor fa finalul perioadei de tranzactionare a acestora. 

Actiunile Noi subscrise si alocate urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe plata SMT Categoria Premium a BVB, sub 

forma de Actiuni, sub simbolul de tranzactionare BNET. 

in data de 29.01.2020, actionarii emitentului au hotarat admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe Piata 

Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Ulterior finalizarii majorarii capitalului social se vor initia 

demersurile necesare in vederea efectuarii admiteril. 

Pet $.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibild, si o descriere a pracedurii de subscriers 

Perioada de subscriere in cadrul etapei 1 a majorarii de capital social este de 30 de zile calendaristice incepand cu @ treia 

Zi jucratoare dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, respectiv de la data de 

O40 , ped. pana la data de Or 0 : 2020 _inclusiy, intre orele 9:30 si 17,00 ale fiecarei Zila Lucratoare, cu 

exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00. 
  

In cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social vor putea subscrie numai investitorii care dispun de drepturi de preferinta 

pentru majorarea de capital social, respectv investitorii: 

*  actionariinregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitaluiul social care 

nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora Sl 

* persoane care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzaclionare 

a acestora. 
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Subscrierea in cadrul ofertei se realizeaza astfel: 

   

  

numai prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A., cu sediu in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, 81 B, transon 

3, sectar 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic 

inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin Decizia nmr. 2225/15.07,2003, e-mail 

helpdesk@tradeville.eu. in vederea subscrierii, investitorii care la momentul subscrierii detin drepturile de 

preferinta in sectiunea 1 a Depozitarului Central vor transmite/depune formularul de subscriere insotit de 

dovada platii si documentele mentionate in prezentul prospect. Plata actiunilor subscrise se face in contut 

colector al Intermediarului BAN: ROS3BREL0001070014420117, deschis la Libra Internet Bank S.A.; 

* — investitorii care detin drepturi de preferinta ale Emitentului in sectiunea 2 (conturi globale} a 

Depozitarului Central pot subscrie in oferta prin intermediul SSIF TRADEVILLE $.A., precum si prin 

intermediul oricarui intermediar autorizat de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina drepturile de 

preferinta intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar), investitorii care la momentul 

subscrierii detin drepturile de preferinta in sectiunea 2 a Depozitarului Central vor putea efectua subscrieri 

conform procedurilor Intermediarului la care au deschis cont de tranzactionare . Plata actiunilor subscrise 

se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. 

In cazul subscrierilor efectuate de Investitorii care la momentul subscrierii detin drepturile de preferinta in sectiunea 1, 

documentele trebuie sa fie inregistrate la sediul Tradeville S.A. de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei 

pe toata durata Perioadei de Oferta cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00 Subscrierile 

realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere si/sau care nu respecta condiliie mentionate 

in prezentul prospect nu vor fi validate. 

Actiunile Oferite vor putea fi subscrise proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute ulterior incheierii 

perioadei de tranzactionare a acestora, rata de subscriere fiind de S drepturi de preferinta pentru achizitionarea unei 

actiuni noi. 

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin impartirea numarului de drepturi de 

preferinta de care acesta dispune, la sfarsitui perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, la 5. in cazul in 

care valoarea rezultata nu este un numar intreg, aceasta se rotunjeste in jos pana fa cel mai apropiat numar intreg. 

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat si prin contactarea Emitentului sau 

Intermediarului fa care investitorul are deschis un cont de investitii. 

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Actiunile Oferite prin prezenta Oferta in 

cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social, cu conditia sa detina drepturi de preferinta conform celor prezentate 

anterior. Orice subscriere facuta in Perioada de Oferta de catre o persoana care nu a avut calitatea de actionar la Data 

de inregistrare si/sau nu a achizitionat drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora nu va fi validata, 

urmand ca suma de bani aferenta subscrierii sa fie returnata respectivei persoane.) 

In cazul in care un investitor achita o suma mai mica decat contravaloarea actiunilor subscrise, atunci subscrierea este 

considerata valida pentru numarul de actiuni corespunzator sumei virate, 

in cazul in care un investitor achita o suma mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, 

suma achitata in plus se va rambursa acestuia in maxim 5 (cinci) zile fucratoare de la sfarsitul perioadei de subscriere. 

Subscrierile efectuate in cadrul etapei 1 a ofertei vor putea fi revocate doar in cazul in care va fi publicat un Amendament 

la Prospectul de Oferta, prin completarea si depunerea unui formular de revocare a subscrierii. Sumele aferente 

subscrierilor revocate vor fi returnate investitorilor in maximum 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. 

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau Intermediar sau facuta in mumele oricaruia 

din acestia, de a subscrie Actiuni in jurisdictiite unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este 

restrictionata in orice mod sau pentru potentiali Investitori ce nu pot subscrie in mod tegal. Persoanele care decid sa 

subscrie Actiuni sunt obligate sa cunoasca restrictiile si fimitarile cuprinse in prezentul Prospect si sa se conformeze 

acestora. 

investilorii cu 

  

Intermediarul Ofertei si ceilaiti intermediari autorizati care participa la Oferta trebuie sa ii informe: 

privire la conditiile de derulare a Ofertei. Acestia sunt exciusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea 

conditiiior de derulare a Ofertei mentianate in prezentul Prospect si a reglementarilor ASF. 
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£ 

Procedura de subscriere si plata actiunilor noi subscrise: 5 

3 
1. Subscrierea actiunilor noi de catre Investitorii care detin drepturi de preferinta in sectiunea 1 a Depozit ytd 

Central. Xx. 

Se realizeaza exclusiv prin Intermediarului Ofertei SSIF TRADEVILLE S.A., sediu in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, BiB; 

tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic 

de inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail helpdesk @t we 

In acest caz, subscrierea se realizeaza prin completarea si semnarea in original a Formularului de subscriere insotit de 

dovada platii integrale a actiunilor subscrise (spre exemplu — ordin de plata). investitorii pot transmite/depune 

documentele mentionate anterior prin urmatoarele variante: 

© Prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic ,,pentru majorarea 

capitalului social al BITTNET SYSTEMS S.A.” ta sediul Intermediarului Ofertei, respectiv la adresa: 

TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, BIB, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti; 

« Depunere personala la sediul Intermediarului Ofertei SSIF TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, 8! B, tronson B, 

et, 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti: de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata 

Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. 

    

indiferent de modalitatea aleasa (transmitere/depunere personaia), documenteie trebuie sa fie inregistrate la sediul 

Intermediarului Ofertei (SSIF TRADEVILLE S.A.) de luni pana vineri intre orele 9:30 -17:00 Ora Romanici pe toata durata 

perioadei de subscriere cu exceptia ultimei Zile lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. 

Subscrierile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile 

precizate in Prospect nu vor fi validate. Pentru evitarea oricarui dubiu, subscrierile pentru un numar de actiuni mai mare 

decat numarul cuvenit unui investitor tinand cont de numarul de drepturi de preferinta detinute vor fi validate pentru 

numarul de actiuni cuvenit tinand cont de numarul de drepturi de preferinta detinute ulterior perioadei de 

tranzactionare a acestora, diferenta urmand a fi returnata investitorilor conform prevederilor acestui Prospect. 

indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea in aceasta Oferta in conformitate cu prezentul Prospect reprezinta 

acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in intregime, 

investitorul respectiv confirmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentului Prospect si ca a 

subscris in acord cu acestea. 

intermediaru! Ofertei va verifica formularele de subscriere, primite la sediu si documentatia aferenta, si le va valida in 

conformitate cu termenii si conditiile prezentului Prospect. 

Subscrierile pentru actiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale cdror subscrieri pentru 

actiuni noi nu au fost validate vor fi notificati in mod corespunzator si sumele platite ie vor fi restituite in cantul indicat 

in Formutarul de Subscriere in termen de maximum 5 cinci Zile Lucratoare de la sfarsitul Perioadei de Subscriere. 

Plata integrala a actiunilor noi subscrise de catre Investitorii care detin actiuni in sectiunea 1 a Depozitarului Central, 

subscrieri efectuate exclusiv prin intermediui SSIF Tradeville S.A. se va efectua prin virament bancar in Contul Colector 

pentru Oferta, avand cod IBAN nr. RO93BRELOG01070014420117, deschis la Libra Internet Bank S.A., Titular SSIF 

Tradeville SA. 

Dovada achitarii pretului actiunilor noi subscrise de catre un investitor prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A, este 

reprezentata de ordinul de plata care dovedeste ca pretul pentru actiunile noi subscrise a fost transferat prin virament 

bancar in contul colector deschis de Emitent. Ordinut de plata trebuie sa contina ia rubrica "detalii de plata" codul 

numeric personal/seria pasaportului/codui unic de inregistrare al investitorului urmate de observatia : majorare capital 

social Bittnet Systems. Investitorul trebuie sa ja in considerare eventualele comisioane de transfer bancar. 

SSIF Tradeville S.A. si/sau Emitentul nu vor fi tinuti raspunzatori daca, din motive independente de acesta, Contui 

Colector pentru Oferta nu este efectiv creditat cu sumele reprezentand valoarea actiunilor noi subscrise de actionarul 

indreptatit inainte de ora 12:00 a ultimei zile a Perioadei de Subscriere. 

2, Subscrierea actiunilor noi de catre Investitorii care detin drepturi de preferinta in sectiunea 2 (conturi globale) a 

Depozitarului Central 

Subserierea se realizeaza atat prin Intermeciarul Ofertei, SSIF TRADEVILLE SA , cat si prin orice alt Intermediar autorizat 

de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina drepturi de preferinta intr-un cont de investitii deschis la respectivul 

intermediar). 

in acest caz, subscrierea se realizeaza conform prevederilor contractului de intermediere (inclusiv prin metoda utilizarii 

platformei de tranzactionare}, similar preluarii unui ordin de tranzactionare, putandu-se utiliza sumele existente 

decontate din cantul de investitii. 
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Se 
  

 



  

   

  

intermediarul Ofertei sau Participantul va accepta subscrierile in conformitate cu prezentul Prospect si cu regulamenité ie 

interne aplicabile preludrii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare 

la gestiunea decontarii in sistemu! Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere. Phan 

  

Responsabilitatea validarii subscrierilor precum si cea a existentei fondurilor la data decontarii revine in totalitare 

Intermediarului, respectiv Participantilor prin intermediul carora s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. Uiterior 

validarii subscrierii, Intermediarul prin care se subscrie in Oferta (S.S.1.£. TRADEVILLE S.A, sau Participantul, dupa caz), 

va introduce in sistemul Depozitarului Central - Arena post-trading, instructiunea de subscriere. Instructiunile de 

subscriere se introduc in baza drepturilor de preferinta detinute de investitori iar fondurile banesti sunt decontate prin 

mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, in cadrul sesiunilor zilnice de decantare. 

Subscrierile pentru actiunile noi nu vor fi validate daca procedurile de subscriere prevazute in prezentul Prospect nu au 

fost indeplinite. Subscrierile pentru actiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anuntati cu 

privire la acest fapt in conditiille prevazute in contractul de prestari de servicii de investitii/custodie incheiat cu 

Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei. 

Responsabilitatea existentel fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate 

Participantului/Intermediarului ofertei prin intermediu! caruia s-au realizat subscrieri in cadrul Ofertei. Actiunile noi 

subscrise vor trebui platite conform proceduritor indicate de Participant/Intermediarul ofertei. 

Subscrierea actiunilor noi se va realiza cu respectarea regiementarilor si procedurilor Depozitarului Central, cu 

respectarea prevederilor prezentului Prospect, precum si cu respectarea procedurilor interne ale Participantului prin 

care se realizeaza subscrierea. 

Plata integraia a actiunilor noi subscrise de catre Investitorii care detin drepturi de preferinta in sectiunea 2 a 

Depozitarului Central, subscrieri efectuate atat prin intermediu! SSIF Tradeville S.A. cat si prin intermediul 

intermediarilor autorizati care participa la Oferta, se face in conformitate cu reglementarile Depozitaruiui Central 

intrucat decontarea sumelor platite se realizeaza intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central. Astfel: 

Pentru subscrierile realizate atat prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. cat si printr-un alt intermediar autorizat de catre 

ASF sumele aferente actiunile subscrise vor fi virate de catre investitori conform procedurilor indicate de intermediarul 

respectiv, 

Cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare incheierii perioadei de subscriere in Etapa 1 fiecare intermediar care a 

participat la Oferta si a preluat subscrieri in cadrul Ofertei va transmite catre SSIF TRADEVILLE SA un tabel centralizator 

al subserierilor preluate de respectivul intermediar. 

PLANUL DE DISTRIBUIRE 

Dupa perioadele de subscriere Emitentul va depune toate diligentele pentru inregistrarea noului capital social la 

Registrul Comertului si alocarea valorilor mobiliare in conturile subseriitorilor in majorare. 

Decontarea aferenta Etapej 1 a majorarii de capital social se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central 

privind procesarea evenimentelor corporative. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, procesarea si decontarea instructiunilor aferente subscrierilor inregistrate in Etapa 1 se 

vor realiza separat de procesarea si decontarea tranzactiilor aferente subscrierilor inregistrate in Etapa 2. 

Pentru actionarii care au subseris in baza drepturilor de preferinta evidentiate la momentul subscrierii in Sectiunea 2, 

decontarea subscrierilor in cadrul Ofertei se va realiza conform reglementarilor Depozitaruiui Central privind procesarea 

evenimentelor corporative. 

Pentru investitorii care au subscris prin SSIF TRADEVILLE $.A., in baza drepturilor de preferinta inregistrate in sectiunca 

1 la momentul subscrierii, un centralizator ai subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Centra! pana la ora 

18:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere. 

Pe baza subscrierifor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzatoare drepturilor de preferinta evidentiate 

in momentul subscrierii in sectiunea 2 si a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. 

corespunzatoare drepturilor de preferinta evidentiate in momentul subscrierii in sectiunea 1, rezultatul susbscrierilor 

se va inregistra in urmatoarea Zi lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere, prin transformarea drepturior de 

preferinta exercitate in drepturi de alocare. Aceste drepturi de alocare se vor tranzactiona la Bursa de Valori Bucuresti 

pe piata relevanta in perioada de tranzactionare a drepturilor de alocare. Drepturile de alocare se vor transforma in 

actiuni nou emise dupa inregistrarea majorarii de capital social la Registrul Comertului si obtinerea de la ASF a 

Certificatului de inregistrare a Valorifor Mobitiare. 

Numarul de actiuni ramase nesubscrise, ce vor fi oferite in cadrul Etapei 2 a majorarii de capital, descrise mai jos, va fi 

comunicat public printr-un raport curent publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti in termen de maxim doua zile 

lucratoare de ta data inregistrarii rezultatului aferent perioadei de subscriere in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital 

social. 
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   mic de 150 de persoane fizice sau juridice. 

Actiunile ramase nesubscrise in cadrul etapei 2 a majorarii de capital social vor fi anulate. 

Punctul 5.4.4. Indicarea momentului si a conditiitor in care oferta poate fi revocatd sau suspendata si a posibititatii 

sau imposibilitati de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarli 

Nu este cazul. Oferta nu poate fi revocata sau suspendata dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, 

Punctul $.4.5, O descriere a posibilitatior de reducere a subscrierii sia modului de rambursare a sumelor excedentare 

platite de subseriitar. 

Nu este cazul. Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta, pentru subscrierea unei actiuni noi fiind 

necesare 5 drepturi de preferinta. Nu exista posibilitatea de a se inregistra suprasubscriere in cadrul prezentei oferte. 

Punctul 5.1.6. Detalii privind cuantumul minim si/sau maxim al wnel subscrieri (exprimat fie In numadr de valor 

mobiliare, fie in valoarea globald a investitiel). 

Nu este cazul, Nu exista un plafon minim sau maxim de subscriere impus de Emitent. Volumul de actiuni pe care un 

investitor este indreptatit sa il subscrie este dat de volumul de drepturi de preferinta detinute dupa perioada de 

tranzactionare a acestora. 

Punctul 8.1.7. Indicarea Cermenului in care poate fi retrasd o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati 

sa isi retraga subscrierea. 

Subscrierite din cadrul Ofertei sunt revocabile doar in cazul in care va fi publicat un Amendament la Prospectul de Oferta 

Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu si partiala. Sumele aferente subscrierilor revocate vor fi returnate 

investitorilor in maximum 5 zile lucratoare de la data revocarii. 

  

  

Punctul 5.1.8 Metoda si datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valoritar mobillare, 

Dupa perioadele de subscriere Emitentul va depune toate diligentele pentru inregistrarea noului capital social fa 

Registrul Comertului si alocarea valorilor mobiliare in conturile subscriitorifor in majorare. 

  

  

  

Decontarea aferenta ofertei majorarii de capital social se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central privind 

procesarea evenimentelor corporative. 

La finalul perioadei de subscriere in cele doua etape, se vor aloca un numar de Drepturi de alocare (DA} egal cu numarul 

actiunilor subscrise (rata: 1 DA = 1 actiune). Drepturile de alocare vor fi tranzactionabile pe piata relevanta administrata 

de BVB. Drepturile de alocare vor fi apoi transformate in actiuni (rata : 1 DA = 1 actiune noua) care vor fi incarcate in 

canturile detinatorilor la finalul perioadei de tranzactionare a acestora. 

Punctul 5.1.9. G deseriere detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii. 

Dupa finalizarea etapei 1 a majorarii, emitentul va informa Bursa de Valori Bucuresti si ASF, printr-un raport curent, 

despre rezultatele ofertei. Acest raport va fi publicat in termen de cel mult 2 zile tucratoare de la incheierea etapei 1a 

majorarii. 

Punctul $.1.10 Procedura de exercitare a oricdri drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de 

subscriere si vegimul aplicat drepturilor de subseriere neexercitate. 

Drepturile de subscriere au fost distribuite detinatorilor de actiuni la data de inregistrare, cu simbolu! BNETROG. 

Detinatorii drepturilor de subscriere le pot instraina in perioada de tranzactionare a acestora. Persoanele care detin 

drepturi de subscriere la finalul perioadei de tranzactionare po subscrie actiuni in cadrul Etapei 1, in raport de 1 actiune 

noua pentru fiecare 5 drepturi de subscriere detinute. 

La finalul Etapei 1 de subscrieri, drepturile de subscriere neexercitate se anuleaza. 

Punctul 5.2, Planul de distribuire si de alecare a vatorilor mobiliare 

Punctul $.2.1. Diversele categorii de potentiali investitori cdrora le sunt oferite valorile mobiliare. 

  

Pagina 44     

   

   



  

sal. 

  

Nu este cazul. 

iddad i; 
      

    

   
torl sau anuniitar pruy 

i critertle de inchs       
   & o8 

Sunt facuter 

Nu este cazul 

cornditile de    
Nu este cazul. Oferta nu poate fi inchisa anticipat decat in eventualitatea in care toate actiunile vor fi subscrise in cadrut 

ofertei. 

{f) dacd se E Suis Tey esi, in cer oon raadul Ty y fi trata scriarile raultipie. 

  

valoriie mabill 

    

oordbih 

svaluare iy 
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   Conform Hotararii AGEA nr. 2 din 24.04.2019 pretul de subscriere in cadrul ofertei a fost determinat de valoa\tog ominala 

a une actiuni (0,1 lei) plus prima de emisiune. 

Formula de calcul prima emisiune a fost stabilita confom Hotararea AGEA nr. 2/24.04.2019: 

[(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1 

Factor de ajustare: 1,25 

Pretul mediu a fost calculat in functie de data depunerii in format fizic ia registratura ASF a documentatiei aferente 

majorarii, respectiv: 13.02.2020, Astfel, pretul rezultat pentru subscrierea unei actiuni noi este de 0,83 lei. 

  

intermediarului Ofertei este SSIF TRADEVILLE S.A.,sediu in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, BI B, tronson B, et. 3, sector 3, 

cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, 

autorizata de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07,2003, 

intermediarul Ofertei si intermediarii care participa la Oferta trebuie sa ii informeze investitorii cu privire la conditiile 

de derulare a Ofertei. Acestia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea conditiilor de 

derulare a Ofertei mentionate in prezentul Prospect sia reglementarilor ASF. 

  

Punctul 4.5.2. Numoele si adres 

  

eogit. 

  

Depozitarul Central $.A., cu sediulin aulevardul Carol Inr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, 

Romania, reprezinta institutia care asigura servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu 

instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea Pietei de 

Capital 

      

Pung 

Nu este cazul 

    nckul 4.8 Adnilter de tranzae     le tranzecfionare si modalitatil Honare 
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Punctul 5.6.1 5e indica dacd valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitan de admins 

tranzactionare pe o piaté de crestere pentru IMM-uri sau i cadrul unui sistem multilateral de tranz 

vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau fn cadrul unui astfel de sistem, caz in car indica piet 

in cauzad. Aceste informatii trebule precizate {3rd a se lisa impresia cé admiterea la tranzactionare va fi fn mod necesa 

aprobatd, Se indica, dacd sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile 

    

mobiliare. 

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in aceleasi conditii ca si celelalte actiuni ale Emitentului, 

respectiv piata SMT administrat BVB. 

Punctul 5.6.2. Taate pletele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul cérora, 

dupd cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mabiliare din ace ict si cele care 

urmeazd a fi oferite sau admise la tranzactionare. 

    

Nu este cazul. 

Punctul 5.6.3. Dacd, simultan sau apreape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita adrirerca 

Ja wanzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau 

care sunt oferite publiculut, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliave din aceeasi clasd sau dacé sunt create 

valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indicd natura acestor 

operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobillare care fac obiectul operatiunilor in cauzd. 

Nu este cazul. Actiunile ramase nesubscrise dupa finalizarea Etapei 1 vor putea fi oferite in cadrul unui plasament privat 

in Etapa 2, dupa finalizarea Etapei 1, dar este vorba despre aceleasi valori mobiliare care fac obiectul prezentului 

prospect. 

  

au tn cadrul unui sister:   Punctul 5.6.4, In cazul admiterii la tranzactionare pe o piataé de crestere pentru IMM-uri s 

ionare, informatii detaliate privind entitatile care gi-au asurnat un angajament ferm de 3 

actiona ca intermediart pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea ace 

cur slo descriere a principalilor terment ai angajamentidul asurmat 

        muttiloteral de tranza 

  

ora prin cotatii de vanzare $i cumparare, 

  

pe 

  

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a actiona in piata secundara si de a garanta lichiditatea 

tranzactillor actiunilor, 

  

7.6.5.6, in cay 

al de tranze 

   Funetul 5.6.5 Detalii privind stabilizarea, in conformitate cu punctele 5.6.5.1 

tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMIM-uri sau in cadrut unui sistem multilate 

in care un emitent sau un actionar care doreste s8 vanda a acordat o optiune de supraalocare sau s-a props, m1 alt 

urarea unoy activitati de stabilizare a pretului in legdtuyd cu o oferta. 

jh unel admiteri ta 

ctianare, in ongzal         

    

Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1-5.6.5.6 nu se aplica. 

Punctul 5.6.6. Supraalocare si prelungire. in cazul admiterii la tranzactionare pe o piatd de crestere pentru IMM-uri 

sau in cadrul unui sistem multilateral de wanzactionare: 

    

{a) eventuala existenta si volumul oricdrui dispozitiv de supraalocare si/sau de prelungi 

{b) durata de viata a dispozitivului de supraatocare $i/sau de prelungire; $i 

{c}) eventualele conditii de utilizare a dispozitivului de supraalocare sau exe 

    

citare 3 dispozitivutui de prelungive. 

  

Nu este cazul 

Punctul 5.7 Detindteri de valori mobiliare care doresc sa le vanda 

  

Punctul 5.7.1 Numele si adresa de la locul de munca ale parsoanel sau entitatii care ofera spre vanzare valarile 

e, Natura functiel acupate sau a altor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu ermitentul sau 

cestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani. 

mobiliar 

  

  ortcare dintre predecesorii 

Nu este cazul 

Punctul 5.7.2 Numdrul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care dorese sa vanda, 

Nu este cazul 
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Punctul 5.7.3. In ceea ce priveste contractele de restrictionare, se furnizeazd detalii cu privire la urmat 

elemente 

{a) partie implicate; 

(b) cantinutul contractului si exceptiile prevazute 

(c) indicarea durata perioadei de restrictionare. 

Nu este cazul 

Pet. $.8. Diluarea 

5.8.1, O comparatie intre participarea la capitalul sacial si drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte si dupa 

majorarea capitalului rezultata in urma ofertel publice, presupunand ca actionaril existenti nu subscrt aah. 

  

Daca toti Actionarii Emitentului isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si participatia detinuta in 

prezent de fiecare actionar al Emitentului nu vor suferi modificari. Insa, in masura in care unii dintre Actionarii 

Emitentului nu vor subscrie Actiuni Noi in cadru! Ofertei, in mod evident participatia acestora va scadea, cu alte cuvinte 

detinerile acestora vor fi,,diluate”. La momentul redactarii prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul 

si procentajul diluarii. Insa un actionar cu o detinere de 1,00% in capitalul social al Emitentului anterior majorarii de 

capital, va inregistra o diluare a detinerii pana la 0,9431% ulterior majoraril de capital, in ipotezele in care nu subscrie 

in majorare, si toate actiunile puse in vanzare in majorarea de capital sunt subscrise. 

  

5.8.2. In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diludrii indiferent dacd subscriu la dreetul lar, deoarece & 

parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutianala 

cuplaté cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice gi diluarea care va fi aplicata actionarilor existent in caztd 

in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de fa punctul 5.8.1, in care nu fac acest fucru). 

tionare a aceslora Si 

  

Nu se aplica. Actionarii care nu si-au instrainat drepturile de preferinta pe perioada de tranz 

subscriv proportional cu detinerea lor, nu se vor dilua, Nu exista vreo situatie in care intreaga emisiune sau parte din ea 

sa fie rezervata anumitor investitori institutionali sau de retail. 
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FORMULARE St DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA SUBSCRIERII 

Formularul de  subscriere va fi  disponibil: atat electronic pe site-ul web 

(http://www, bitinetsystems.ro/investors/), Intermediarului (www.tradeville.eu) si al BVB (Ww 

suport de hartie, la sediul Intermediarului Ofertei precum si la sediul Emitentului. 

Prin subscriere investitorii confirma faptul ca au primit, au citit, sunt de acord cu si si-au asumat prevederile prezentului 

Prospect, si ca au efectuat subscrierea in conditiile prevazute in prezentul Prospect, intelegand ca subscrierile care nu 

urmeaza prevederile prezentului Prospect vor fi anuiate. Subscrierea reprezinta acceptarea neconditionata a conditiflor 

Ofertei in integrafitatea lor. 

Documentele pentru subscrierea actiunilor noi de catre investitorii care la momentul subscrierii au drepturile de 

preferinta evidentiate in sectiunea 1 a Depozitarului Central, respectiv Formularui de subscriere insotit de dovada 

achitarii contravalorii actiunilar noi subscrise va fi completat cu documentele ce sunt prezentate in continuare. 

      
1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu: 

* Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie). 

2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele unor aite persoane fizice: 

* Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) a reprezentantului si buletin, 

carte de identitate sau carte de identitate provizorie (copie) a persoanei reprezentat 

® Procura in forma autentica pentru semnarea Formularului/Formularelor de Subscriere (original si traducere 

legalizata {daca este cazul) si copie). 

  

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant) sau aflate sub curatela: 

* Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie a! persoanei care subscrie in numele acesteia 

precum si al persoanei incapabile (original si copie); 

@  Pasaport (original si copie) si/sau legitimatie de sedere (original si copie) ai persoanei care subscrie in numele 

persoanei incapabile - pentru cetatenii straini; 

® = Actul juridic care instituie tutela sau, dupa caz, curatela speciala sau curatela (copie). 

4. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: 

Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului (copie); 

Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de Zile Lucratoare anterioare datei 

subscrierii (original) 

* Imputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, 

eliberata in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu 

drept de reprezentare individuata (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai 

multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru 

toate aceste persoane) {original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie); 

e  Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei 

juridice {original si copie). 

5. Persoane juridice rezidente care subscriu prin intermediut unei alte persoane juridice rezidente: 

@ Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul 

constatator eliberat de Registrul Comertului cu cei mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii pentru 

persoana juridica rezidenta care doreste sa efectueze subscrierea (original si copie) ; 

6 Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul 

constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii pentru 

persoana juridica care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste sa efectueze subscrierea (original 

si copie}; 

® Mandat/ordin din partea societatil care doreste efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierii (original si 

copie); 

* imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in 

conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de 

reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe 

persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate 

aceste persoane} (original si copie); 

* 8uletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanci 

juridice care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste efectuarea subscrierii (original si copie}. 
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6. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu: 

° 

7, Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti: 

Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia © 

(original si copie). 

  

Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana 

pentru persoana fizica nerezidenta (copie); 

Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicit (original si copie); 

Procura in forma autentica prin care imputernicitul poate semna Formularul/Formularele de Subscriere 

{original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie). 

8. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu: 

Documentul de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta 

(copie); 
Certificat constatator eliberat de Registru! Comertului sau de o institutie echivaienta cu cel mult 30 Zile 

Lucratoare anterioare datei subscrierii (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie) 

Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere eliberat in 

conditiite actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept dea 

reprezenta individual persoana juridica in cauza (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de 

doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a 

Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata 

{daca este cazul) si copie}; 

Documentele de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice 

nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE/Spatiul 

Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie). 

9. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente: 

Document de identificare, ie. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta 

(copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 

30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica nerezidenta (original si traducere 

legalizata (daca este cazul) si copie) 

Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original si traducere legalizata 

{daca este cazul} si copie); 

imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in 

conditiie actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de 

reprezentare individuaia (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe 

persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate 

aceste persoane} (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie); 

Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei 

juridice rezidente (original si copie). 

10. Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investii in baza unui contract de 

administrare portofollu 

° 

e 

e 

Carte/buletin de identitate (copie), in cazul persaanelor fizice rezidente; 

Pasaport sau carte de identitate pentru cetateni ai UE/ SEE (copie), in cazul persoanelor fizice nerezidente; 

Mandat de reprezentare (original si copie); 

Pentru societatea de administrare investitii: 

Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie); 

Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (emis cu cel 

mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii); 

Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform 

prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea 

care subscrie, cu drept individual de reprezentare {in cazui in care societatea este reprezentata in mod 

colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnmarea Formularului de 

Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si 

orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice. 

11. Entitati administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu fonduri de investitii, 

fonduri de pensii etc.) 
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@ Documentele mentionate mai jos se vor prezenta pentru perseana juridica care administreaza res) ih 

entitate si vor fi insotite de actul/actele prin care respectiva entitate a fost autorizata de autorita 

supraveghere competenta; 

Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie); 
Certificat constatator privind situatia actuala a persoaneijuridice emis de Registrul Comertului (emis cu 

cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii); 

e =Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform 

prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respective reprezinta in mod legal entitates 

care subscrie, cu drept individual de reprezentare {in cazui in care societatea este reprezentata in mod 

colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de 

Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si 

orice alte documente conforme cu originaiul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice; 

Documentele intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza , vor fi insotite de o traducere 

legalizata a acestarain limba romana sau in limba engleza, 

IMPORTANT! Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pasaport etc.) vor fi 

prezentate in original doar in cazui in care subscrierea se face prin depunerea Documentatiei pentru subscriere personal 

la sediul intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispozitie in contextul subscrierii vor cantine mentiunea 

»conform cu originalul” si semnatura (in clar si olograf} persoanei care depune Documentele pentru subscriere, 

in perioada de valabilitate a prezentului Prospect, pot fi consultate urmatoarele documente: 

Decizia ASF de aprobare a prezentului Prospect; 

Prezentul Prospect, in forma aprobata de ASF; 

Formularul de subscriere; 

Formularul de revocare; 

Actul constitutiv al Emitentului; 

Situatiile financiare ale Emitentului pentru ultimele trei exercitii financiare anuale impreuna cu 

anexele aferente; 

~> Actul Constitutiv actualizat 

b
b
d
d
u
d
 

Decumentele mentionate anterior pot fi consultate pe suport de hartie ia sediul Intermediarului din Bucuresti, SSIF 

TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, BIB, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti : de luni pana vineri intre orele 

9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 

99:30-13:00 ; 

precum si la punctul de fucru al Emitentului din Bd. Timisoara nr, 26, Cladirea Plaza Romania Offices, Spatiul PRO-01, 

etaj 1, sector 6, Bucuresti de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Ramaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, 

cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. 

Pe intreaga durata a ofertei documentele mentionate anterior pot fi consultate si in format electronic pe site-ul 

Emitentutui ta sectiunea fnvestitori: http://investors. bittnetsystems.ro, pe site-ul Intermediarului (www.tradeville.e 

precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro}. Prospectul poate fi consultat si pe site-ul Autori 

Supraveghere Financiara (www.asfromania.yo). 

   
  

Pentru informatii suplimentare in legatura cu oferta, va puteti adresa: 

Intermediarului Ofertei: persoana de contact Cristina Lazaroiu, e-mail: helpdesk @tradeville.eu, telefon: 021,318.75.55, 

fax: 021.318.75.57. 

Lmitentul@t: pergoapla 

    
       contact. ro, telefon 0740.273.611 

S.S..F, TRADEVILLE S.A., prin Mihaela foana Biciu, Director General 
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