
 

 

Raport curent nr. 23 / 2022 
 

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

Data raportului:  06.05.2022 

Numele companiei BITTNET SYSTEMS S.A 

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

Punct de lucru Strada Tudor Arghezi, nr. 8-10, București 020945 

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 480.436.904 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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Retragere si anulare BNETR10 si BNETR12 

 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii ca 
Depozitarul Central va procesa retragerea drepturilor de preferinta expirate BNETR10 si BNETR12, conform 
Hotararilor AGEA nr. 10 si 11 din 20.04.2022. Aceste drepturi vor fi transferate din portofolii in sectiunea 1 a 
Depozitarului si ulterior anulate avand in vedere inutilizarea lor. 

Amintim ca art.219, aliniat (1) din Legea 31 / 1990 – Legea Societatilor – prevede ca: “(1) Hotărârea adunării 
generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire 
în termen de un an de la data adoptării.”, altfel spus hotararile de majorare capital expira in termen de 12 
luni de la aprobarea lor de catre AGA daca nu se realizeaza operatiunea in acest interval.  

In aceste conditii legale, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare (AGEA) nr. 15 din 26.11.2020 referitoare 
la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 30.127.746 actiuni preferentiale, nu mai poate 
produce efecte incepand cu data de 26.11.2021. Astfel, actionarii au votat in 20.04.2022, la pct.10 de pe 
ordinea de zi AGEA, anularea drepturilor BNETR10 pentru ca apoi Compania sa le poata retrage din sistemul 
Depozitarului Central. Alternativ, aceste drepturi ar fi ramans in portofolile actionarilor inutilizabile.  

In conditii similare, Hotararea AGEA nr. 4 din 27.04.2021 referitoare la majorarea capitalului social prin 
emiterea unui numar de 24.722.828 actiuni comune, nu mai poate produce efecte avand in vedere termenul 
de 12 luni de la aprobare. Adunarea Generala din 20.04.2022, a aprobat la pct. 11 de pe ordinea de zi, 
anularea drepturilor BNETR12 si retragerea lor din sistemul Depozitarului Central. 

In cursul anului 2021, discutii cu actionarii Bittnet au revelat preferinta acestora ca Emitentul sa nu incerce 
derularea de operatiuni de atragere de capital nou din piata, partial datorita perceptiei ca pretul este prea 
jos, si reflecta riscul ca operatiunea sa nu aiba succes, si partial pentru ca alte societati care au anuntat 
majorari de capital au suferit o scadere a cotatiei, in timp ce societatile care au anuntat renuntarea la astfel 
de operatiuni au inregistrat cresteri ale cotatiei.  

Tinand cont ca Emitentul a putut sa isi desfasoare activitatea curenta si planurile de investitii din sursele deja 
existente, conducerea a considerat ca nu exista necesitatea unor costurile financiare si de imagine ce ar fi 
putut rezulta din derularea fara succes ale unor operatii de acest fel.  

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 


