
 

 

Raport curent nr. 35 / 2021 
 

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

Data raportului:  17.06.2021 

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 
BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni 

Capital subscris si varsat 48.043.690,40 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de 
companie 

247.228.275 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune1 

 

  

 
1 La data publicarii prezentului raport curent, Societatea are in proces de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua 
operatiuni de majorare de capital inregistrate la Registrul Comertului – din August 2020 (conform Deciziei CA 
nr.7/18.08.2020) si Decembrie 2020 (conform Deciziei CA nr.10/17.12.2020 ). La ONRC Societatea figureaza cu un capital 
social compus din 480.436.904 actiuni dupa procesarea majorarilor de capital conform Hotararilor AGEA nr 2 si 3 din 
Aprilie 2021. 

https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Hotarare-CA-majorare-capital-august-2020/6489B
https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Majorare-capital-achizitii-Softbinator-si-Equatorial/AF6F8
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Alocare actiuni in programul de incentivare – 

SOP2019 

  

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/”Emitentul”) informeaza investitorii despre 
exercitarea optiunilor de cumparare actiuni de catre persoanele cheie incluse in programul de incentivare cu 
optiuni SOP2019, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 4 din 
27.04.2019.  

Astfel, 29 de persoane cheie au notificat compania cu privire la cumpararea unui numar total de 9.072.821 
actiuni la pretul de 0,224084401 lei per actiune. Pretul a fost determinat conform programului de incentivare 
si aferent capitalizarii bursiere de la data 31.12.2018. In urma acestei operatiuni Compania va incasa de la 
persoanele cheie suma de 2.033.078 lei. 

SOP2019 a fost aprobat de acționari in adunarea generala din aprilie 2019, si a prevazut ca un procent maxim 
de 5% din acțiunile companiei sa poata fi oferite spre cumparare persoanelor cheie, in perioada mai-iunie 
2021, la un pret per actiune egal cu capitalizarea societății la 1 ianuarie 2019. Astfel, tinand cont că activitatea 
derulată de persoanele cheie a generat o creștere a capitalizarii societății, in 2 ani, de la 55 milioane lei la 150 
milioane lei, o parte din persoanele cheie au exercitat opțiunea de cumparare. Numarul de optiuni exercitate 
(9.072.821) reprezinta 3,6698% din capitalul societății la data curenta. 

Modalitatea de decontare a programului de incentivare cu optiuni in acest fel este o premiera si a putut fi 
implementata astfel datorita actiunilor de trezorerie incarcate in contul Companiei in decembrie 2020. 
Aceste actiuni au fost dobandite de Emitent in urma implementarii Hotararii AGEA nr. 3 din Aprilie 2020 si a 
procedurii speciale de optare derulata in vara anului trecut. Prin aceasta, actionarii de la data de inregistrare 
21 iulie 2020 au putut opta sa primeasca valoarea nominala a actiunii noi emise si sa lase astfel actiunea la 
dispozitia Emitentului pentru implementarea programelor de incentivare a persoanelor cheie. 

Urmatoarea operatiune prin care Emitentului va dobandi actiuni de trezorerie va avea loc la finalul lunii iulie 
2021, cand Compania va pune la dispozitia actionarilor de la data de inregistrare (21 iulie 2021) un mecanism 
similar de optare, prin aplicatia eVote, pentru a primi/opta pentru decontarea in cash a valorii nominale a 
actiunii nou emise, conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27 Aprilie 2021 si a procedurii suplimentare de 
implementare a acestei Hotarari. 

Emitentul intentioneaza sa deruleze si anii urmatori operatiuni similare, implementabile in acest fel, si sa 
supuna aprobarii actionarilor programe de incentivare cu optiuni, avand in vedere rolul lor de a atrage, retine, 
motiva si alinia interesele persoanelor cheie cu cele ale actionarilor Companiei.     

Atasam prezentului raport curent Documentului de informare cu privire la oferirea sau atribuirea de valori 
mobiliare catre actualii sau fostii membrii ai conducerii sau angajati – conform Anexei 4 din Reg. ASF 5/2018 
–  in care sunt descrise ratiunea operatiunii si modalitatea de decontare. 
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Transferul actiunilor BNET din contul societatii, in conturile persoanelor cheie, va fi procesat in perioada 
urmatoare de catre Depozitarul Central. 

  

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 

 

 


