Raport curent nr. 22 / 2021
Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

05.04.2021

Numele companiei

BITTNET SYSTEMS S.A

Sediul social

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

Punct de lucru

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

Telefon/Fax

021.527.16.00 / 021.527.16.98

Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului

21181848

Numar de ordine la Registrul Comertului

J40/3752/2007

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile

Segment: Principal; Categoria: Standard

Simbol

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

Capital subscris si varsat

28.260.994,30 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

247.228.275 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per
actiune 1

Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 282.609.943 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul
are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.
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Completare ordinea de zi AGEA 27.04.2021
Bittnet Systems SA (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre primirea unei
propuneri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
27.04.2021, din partea unui actionar indreptatit, prin includerea unui nou punct.
Astfel se completeaza ordinea de zi AGEA prin adaugarea punctului 12 care va avea urmatorul cuprins:
Aprobarea autorizarii Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani de la data hotărârii
de autorizare să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni
cu o valoare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizării, și
în consecință aprobarea modificării art. 10.19.8 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
“Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 3 (trei) ani de
la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 2 din legea nr.
24/2017 privind piata de capital.”
Propunerea a fost facuta de dl. Cristian Logofatu, actionar al Companiei cu o detinere de 11,26% din capitalul
social si din drepturile de vot in temeiul art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 92 alin. (3)
si (5) si art. 106 din Legea nr. 24/2017si art. 189 si art. 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Restul punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de
27.04.2021 ora 12:00 conform Convocatorului publicat, raman neschimbate.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor convocata pentru data de 27.04.2021 ora 11:00
conform Convocatorului publicat, ramane neschimbata.

Presedintele Consiliului de Administratie
Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU
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