Raport curent nr. 46 / 2021
Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

03.08.2021

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

395,565,240 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per
actiune 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.
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Rezultate exprimare optiune conform
Hotararea nr. 3 AGEA 27.04.2021
BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii despre
rezultatele exprimarii optiunilor referitoare la Hotararea AGEA nr. 3 din 27 Aprilie 2021 si conform procedurii
suplimentare de optare pentru implementarea acesteia.
Astfel, actionarii de la data de inregistrare – 21 iulie 2021 – au putut sa isi exprime optiunea intre a lasa
actiunile nou emise la dispozitia Companiei si a primii in acest sens o distributie cash in valoare de 0,1 lei,
alegand astfel sa sustina societatea in obligatiile asumate prin programele de incentivare SAU sa li se aloce o
actiune gratuita dupa emiterea unui nou certificat de inregistrare (CIIF) din partea ASF.
In perioada de optare, 26 iulie – 03 august, ora 17:00, Emitentul a primit un numar de 325 optiuni, de la 325
actionari reprezentand un total de 167.393.769 drepturi de vot, adica 67,70% din totalul drepturilor de vot
ale Emitentului. Dintre optiunile exprimate, 210 actionari reprezentand 162,611,497 drepturi de vot, adica
65,77% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – adica pentru distributia cash.
Societatea va transfera acestor actionari suma de 1,626,109.60 lei incepand cu data de 4 August, prin sistemul
Depozitarului Central, avand ca agent de plata Banca Transilvania. Actionarii care au optat PENTRU distributia
cash vor primi sumele in contul IBAN indicat societatii prin email, sau in cadrul procesului de inregistrare in
platforma de vot online.
Actionarii care nu au transmis un cont IBAN vor putea ridica sumele cuvenite de la orice agentie a Bancii
Transilvania, pe baza de document de identitate (CNP) incepand de saptamana viitoare.
Actionarilor care au votat 'impotriva' sau 'abtinere', precum si cei care nu au intreprins niciun demers nu vor
beneficia de distributia in cash, urmand sa li se aloce actiunile in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, dupa
emiterea certificatului de inregistrare de catre ASF. Tot atunci Depozitarul Central va incarca in contul
Emitentului un numar de 16,261,096 actiuni trezorerie.
Cele 16,2 milioane de actiuni de trezorerie, care vor fi incarcate in contul Bittnet Systems vor putea fi folosite
de Societate in viitor pentru a fi transferate persoanelor cheie incluse in programul de incentivare SOP2020
(aprobat in AGEA din aprilie 2020 si care are data de exercitare iunie 2022). In cazul în care capitalizarea
societatii in luna iunie 2022 va fi mai mare decat cea inregistrata in ianuarie si aprilie 2020, deținătorii de
opțiuni vor putea solicita Societatii sa le transfere actiuni la un pret de aproximativ 0.22 lei / actiune.
In cazul in care aceste posibilitati se materializeaza, Societatea va avea la dispozitie cele 16,2 milioane actiuni,
pe care le va transfera contra cost catre detinatorii de optiuni. In acest fel, Societatea va inregistra o infuzie
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de cash semnificativa (actiunile vor fi transferate detinatorilor de optiuni la pret mai mare decat valoarea
nominala a actiunilor), dar si onorand promisiunea fata de anagajti, daca acestia vor fi adus cresterea valorii
companiei.

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