
 

 

Raport curent nr. 10 / 2020 
 

Raport curent in conformitate cu:  
Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, 
Regulament ASF 5/2018 

Data raportului:  20.02.2020 

Numele companiei BITTNET SYSTEMS S.A 

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

Punct de lucru Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices 
Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti 

Telefon/Fax 021.527.16.00 / 021.527.16.98 

Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului  21181848 

Numar de ordine la Registrul Comertului J40/3752/2007 

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile Segment: SMT Categoria: AeRO-Premium 

Simbol BNET - actiuni 
BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni 

Capital subscris si varsat 11.620.320,60 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de 
companie 

116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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Publicare Prospect UE pentru crestere in vederea 
majorarii capitalului social prin aport in numerar 

  

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) pune la dispozitia actionarilor Prospectul 
de oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar (“Prospectul”) avizat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) conform decizie nr. 195 / 20.02.2020. Documentul 
poate fi consultat accesand link-ul de mai jos, pe site-ul Companiei la sectiunea “investitori”, precum 
si pe site-ul Intermediarului majorarii, SSIF Tradeville SA. Operatiunea de majorare are ca obiect 
emiterea unui numar de 11.046.641 actiuni ordinare, oferite spre subscriere la un pret de 0,83 
lei/actiune, in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 24.04.2019. 

  
Conform Prospectului, perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta (simbol de 
tranzactionare: BNETR06) va avea loc pe perioada a 7 zile lucratoare intre 21.02.2020 – 
02.03.2020. Ulterior, detinatorii de drepturi BNETR06 vor putea subscrie actiuni noi in cadrul Etapei 
1 a majorarii, intre 05.03.2020 –  03.04.2020. Subscrierile se vor face pe baza formularului de 
subscriere (pus la dispozitia actionarilor pe site-urile Emitentului si Intermediarului) si prin 
intermediul broker-ului la care detinatorii de drepturi au deschis contul de tranzactionare. 
  
Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul majorarii sunt necesare 5 drepturi de preferinta 
BNETR06. 
Pentru a afla cate actiuni noi este indreptatit sa subscrie un detinatator la finalul perioadei de 
tranzactionare a drepturilor de preferinta, acesta trebuie sa imparta numarul de drepturi detinute 
la 5. In cazul in care numarul rezultat nu este unul intreg, acesta se va rotunji in minus pana la 
numarul natural intreg imediat inferior. 
  
Actiunile ramase nesubscrise dupa Etapa 1, vor fi oferite spre vanzare investitorilor in cadrul unui 
plasament privat si la un pret mai mare decat in Etapa 1, conform prevederilor legale. 
  
Calendar majorare capital 

Eveniment Interval 

Perioada tranzactionare drepturi preferinta (BNETR06) 21.02.2020 – 02.03.2020 

Subscrieri in cadrul Etapa 1 a majorarii 05.03.2020 – 03.04.2020 

Subscrieri Etapa 2 a majorarii (plasament privat) 13.04.2020 – 17.04.2020 

Raport curent Rezultate majorare capital social 20.04.2020 (dupa ora 18:00) 

  
Toate informatiile necesare, precum si procedura de subscriere pot fi consultate in Prospect, la link-
ul de mai jos. 

Director Financiar 
Cristian Logofatu 


