Informare pentru actionari privind efectele Coronavirus, grup Bittnet
Ca urmare a adresei ASF din 12 martie 2020, BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Emitentul” sau “grupul
Bittnet”), informează investitorii despre:
1.
2.
3.

Măsurile luate privind reacția la pandemia de Coronavirus.
Analiza de impact a situației asupra afacerilor grupului.
Evenimentele programate cu acționarii pentru luna Aprilie 2020.

Măsuri adoptate privind reacția la pandemia de Coronavirus
Planul integral de măsuri implementat de grupul Bittnet se regăsește AICI.
Folosind soluțiile tehnologice din portofoliul Dendrio, începând de acum 2 saptamani, aproximativ 90% din echipa
grupului Bittnet (care include Bittnet Training, Equatorial, Dendrio și Elian) lucrează de acasă, fără întreruperi
semnificative ale activităților zilnice. Această măsură a fost luată pentru o perioadă nedeterminată.
În cazul în care este necesar ca toți cei 100% dintre membrii echipei să lucreze de acasă, Emitentul nu prevede niciun
impediment administrativ semnificativ în activitatea sa de zi cu zi, iar programul de lucru va continua în condiții cât mai
apropiate de programul uzual.

Impactul asupra afacerilor
Referitor la potențialul impact al pandemiei asupra afacerilor grupului, aducem la cunoștință următoarele:
1.

2.
3.

4.

În trimestrul 1 (T1 2020) nu estimăm a avea un impact semnificativ în activitatea de training. În perioada 1
ianuarie – 15 martie 2020 avem livrate un număr de 75 clase de instruire, versus 59 in T1 2019. Pentru perioada
următoare (“final T1” + “T2 2020”), deja la această dată avem programate un numar de 93 clase, versus totalul
de 113 livrate în întreg S1 2019. Dintre acestea, aproximativ 70% au fost deja migrate către opțiunea de
livrare remote (virtual).
Dintre clasele anterior agreate pentru a fi livrate in T2 2020, un număr de 13 clase nu au putut fi migrate către
livrare virtuală și au fost amânate dincolo de 30 iunie 2020.
La acest moment am primit de la clienți 3 anulări de proiecte motivate de aceștia cu “incertitudini legate de
evoluția sectorului economic în care activează”, fiind vorba despre clienți din industriile cele mai afectate
(travel, hospitality, restaurants)
Din punct de vedere al activității de vânzare la nivel de grup, oferim următoarele informații din sistemul de
gestionare al vânzărilor (CRM). Menționăm că nu oferim o prognoză privind rezultatele financiare1 (venituri
sau profitabilitate), ci reproducerea informațiilor din sistemul CRM. Între momentul câștigării unui proiect și
momentul livrării și facturării, trebuie să treacă diverse perioade de timp operațional-logistice. Aceasta
înseamnă că întotdeauna, suma livrărilor (și deci a facturilor emise) pentru o perioadă fiscală , va fi mai mică
decât suma proiectelor caștigate în acea perioadă. Pe de alta parte, proiectele caștigate se livrează și facturează
integral la un moment dat.
a) În trimestrul 1 avem 780 proiecte câștigate sau în stagii finale de negociere a formelor contractuale, cu
o valoare totală de peste 30 milioane lei, versus 20 milioane lei in T1 2019.
b) La nivelul Semestrului 1 2020, deja la acest moment avem 925 proiecte câștigate sau în faze avansate
de negociere, cu o valoare estimată de peste 45 milioane lei, comparativ cu 2019 când aveam 960
proiecte, însumând 32 milioane lei venituri.

La acest moment nu avem o estimare despre efectele proaspetei declarate stări de urgență sau a prelungirii duratei
pandemiei asupra afacerilor dincolo de luna iunie 2020. Din punct de vedere al Emitentului, avem capacitatea de a livra
toate proiectele agreate în termenele stabilite.
Pe de altă parte, în mod evident, prelungirea unei stări de criza, sau modificarea prin hotărâri adoptate ca urmare a
stării de urgență a posibilităților noastre de a ne efectua livrările (cum ar fi aplicarea de restricții privind orice deplasare
sau a livrarilor de mărfuri non-alimentare), sau modificarea posibilității recepției de către clienți a soluțiilor contractate
(cum ar fi închiderea accesului în cadrul unor birouri, instituții, clădiri, etc), au potențialul de a influența în mod
semnificativ negativ rezultatele financiare (prin imposibilitatea executării contractelor din cauza forței majore).
Ca principiu, estimăm că livrările de soluții, tehnologii și servicii ce pot fi realizate la distanță vor continua, în timp ce
livrările de soluții care necesită contactul fizic cu clienții ar putea fi amânate pentru perioada duratei forței majore. De
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asemenea, există posibilitatea ca unele produse hardware să fie întarziate la livrare de către producatori, ceea ce ar
genera și în cazul nostru întarziere la livrare și deci la facturare.
Nu este exclus ca, în cazul unor măsuri adoptate de organele statului care sa genereze blocarea activității economice,
clienții să își modifice opțiunile, sau să își reducă bugetele, atât pentru S1 2020 dar, mai posibil, pentru S2 2020.
Pe scurt, operăm cu două scenarii de baza: “coronavirus” sau “coronavirus plus criză economică”. În Scenariul 1, dacă
Guvernul va permite economiei să continue să funcționeze, ne-influențând opinia agenților economici despre viitor, ne
așteptăm ca cea mai mare parte a proiectelor negociate să fie livrate, poate cu întârzieri, dar nu anulate.
In Scenariul 2, dacă măsurile luate de Guvern vor genera o scadere puternică a activității economice, și o neîncredere a
agenților economici în viitorul economiei, atunci ne putem imagina ușor scăderi ale bugetelor clienților și la anulări
dintre proiectele deja negociate, dar și dificultăți de a identifica și construi noi proiecte pentru a doua jumătate a anului
2020.

Pentru investitori – luna aprilie 2020
Emitentul dorește să informeze investitorii ca, tinand cont de actuala stare de pandemie, intenționăm să derulăm în
format digital (online) Ziua Investitorului în data de 15 Aprilie 2020, asigurând astfel atat respectarea promisiunii și
transparenței, dar și siguranța colegilor și a investitorilor.
De asemenea, rugăm investitorii să participe în mod electronic la Adunarea Generală din 29 Aprilie 2020. Odată cu
publicarea convocatorului, intenționam să punem la dispoziția acționarilor și mijloace electronice de participare și de
transmitere a votului.

