
 

 

Raport curent nr. 26 / 2022 
 

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

Data raportului:  01.07.2022 

Numele companiei BITTNET SYSTEMS S.A 

Sediul social Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A 
și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti 

Punct de lucru Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A 
și Corp B, etaj 4, sector 5, 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 480.436.904 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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Implementare plan incentivare SOP2020 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii despre 
exercitarea optiunilor de cumparare actiuni, in perioada mai – iunie 2022, de catre persoanele cheie incluse 
in programul de incentivare SOP2020A, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor (AGEA) nr. 3/29.01.2020 si SOP2020B aprobat prin AGEA nr. 5/29.04.2020. 

Astfel, 24 de persoane cheie au notificat compania cu privire la cumpararea unui numar total de 40.428.754 
actiuni conform contractelor de optiune incheiate in cadrul planurilor de incentivare “SOP2020A” si 
“SOP2020B” aprobate prin Hotararile AGEA mentionate anterior, denumite in continuare in mod cumulativ 
“SOP2020”. 

Pretul de exercitare al optiunilor in cadrul SOP2020 a fost calculat, conform planurilor de incentivare 
aprobate, luand ca referinta capitalizarea de piata de la data de 31.12.2019 pentru SOP2020A, adica valoarea 
de 113.000.000 lei, respectiv capitalizarea de piata de la 21.04.2020, pentru SOP2020B, adica valoarea de 
101.445.399 lei.  Astfel, pretul de exercitare (strike price) rezultat este de 0,235203 lei/actiune pentru 
SOP2020A, respectiv de 0,211152 lei/actiune pentru SOP2020B. 

Dintre cele 24 persoane cheie incluse in SOP2020, 5 persoane cheie au notificat Emitentul cu privire la faptul 
ca si-au cesionat optiunile catre alti investitori (un numar de 17.776.163 optiuni asupra unui total de 
aproximativ 3,5% din actiunile Emitentului), actiunile cuvenite in urma exercitarii acestor optiuni urmand a 
fi cumparate de catre investitorii cesionari, de la Emitent, la pretul de exercitare (strike price) din programul 
de incentivare, Compania urmand astfel sa incaseze 4.042.587,75 lei. Dintre cei 5 cedenti, 3 persoane care 
exercita responsabilitati de conducere au notificat Emitentul referitor la cesionarea optiunilor, prin 
documentele anexate prezentului raport curent. 

Având în vedere că sumele de bani ce ar fi trebuit plătite de către celelalte persoane cheie catre societate, in 
contul actiunilor dobandite in cadrul SOP2020, prin exercitarea opțiunilor, ar fi putut fi achitate prin diverse 
metode, una dintre acestea fiind vanzarea in piata a unei parti ce reprezintă echivalentul a aproximativ 65% 
din actiunile ce fac obiectul SOP2020, iar acest volum suplimentar ar fi putut debalansa echilibrul intre cerere 
si oferta de actiuni,  conducerea a luat decizia ca celor 19 persoanelor cheie (altele decat cele care au cesionat 
optiunile) sa li se deconteze in cadrul programului de incentivare, un numar de 8.244.682  actiuni cu titlul 
gratuit. 

Acest numar a fost calculat prin impartirea valorii economice a optiunii la pretul de 0,34 lei pe actiune (pretul 
aprobat de AGA pentru derularea unui program de rascumparari). Valoarea economica a optiunii o reprezinta 
diferenta intre pretul pietei si pretul de cumparare din SOP (strike price-ul optiunii), inmultita cu numarul de 
optiuni. 

Alocarea actiunilor reprezentand contravaloarea valorii economice a optiunii se va face fara a mai fi necesara 
o contraprestatie in bani din partea persoanelor cheie. Astfel, celor 19 persoane cheie le va fi decontat un
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numar de 8.244.682 actiuni BNET, care le vor fi alocate in perioada urmatoare, cu titlul gratuit, de catre 
Depozitarul Central dintre actiunile de trezorerie ale Emitenetului.  

Tinand cont de totalul numarului de actiuni pe care Emitentul are obligatia sa le transfere catre detinatorii 
de optiuni, Emitentul va lansa in curand o oferta publica de rascumparare, conform aprobarii Hotararii AGA 
din aprilie 2022, avand ca obiectiv rascumpararea unui numar de 10.000.000 actiuni. 

Anexam prezentului raport curent Documentul 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 
si raportul referitar la cesiunea optiunilor persoanelor cu responsabilitati de conducere. 

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 


