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Piața de tranzacționare a valorilor mobiliare: AeRO ATS Premium 
 
 
Bittnet Systems S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare privind majorarea 
capitalului social prin oferirea sau alocarea de actiuni in mod gratuit. Documentul de informare a 
fost intocmit conform Anexei nr. 19 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
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DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU 
ALOCAREA DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT 

(Documentul a fost intocmit conform Anexei nr. 19 din Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006) 
 

1. Persoane responsabile  
1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice 
responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare. 
 
BITTNET SYSTEMS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 
24, 040704 – Sector 4, inmatriculat la Oficiul Registrul Comertului sub numarul 
J40/3752/22.02.2007, avand cod unic de inregistrare RO21181848, reprezentat de catre 
Logofatu Mihai Alexandru Constantin, administrator unic 
 
S.S.I.F. Goldring S.A., cu sediu in Targu Mures, Strada Tudor Vladimirescu nr. 56 A, 
numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J26/440/19.04.1998, cod unic de 
inregistrare RO10679295, reprezentat de catre Virgil Zahan, director general 
 
1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la punctul 1.1. din care să reiasă că 
informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu 
realitatea. 
 
BITTNET SYSTEMS S.A. reprezentata de Mihai Alexandru Constantin Logofatu in calitate de 
administrator unic accepta responsabilitatea pentru continutul acestui document si confirma ca 
informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni sau declaratii 
neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului. 
 
S.S.I.F. Goldring S.A., cu sediu in Targu Mures, Strada Tudor Vladimirescu 56 A, numar de 
Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J26/440/19.04.1998, cod unic de inregistrare 
RO10679295, reprezentat de catre Virgil Zahan, director general 
 
2. Informaţii despre emitent  
2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal şi numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. 
 
Numele emitentului: BITTNET SYSTEMS S.A.  
Sediul social: Str. Șoimuș nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, București,  
Adresa de corespondență: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et.1, 061072 – sector 6, București,  
Număr de înregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007 
CUI: RO21181848 
 
2.2. Capitalul social (înainte de majorare) 

● Capital social subscris și vărsat: 1.451.412,30 lei  
● Numarul de actiuni emise: 14.514.123 actiuni 
● Valoarea nominala a unei actiuni: 0,1 lei/actiune 

 



3. Informaţii cu privire la acţiunile oferite în mod gratuit acţionarilor societăţii  
3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acţiunilor 
emise în mod gratuit acţionarilor existenţi. 
 
Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a  Actionarilor din data de 26.04.2017 s-a decis 
majorarea capitalului social cu suma de 1.451.412,30 lei prin emisiunea unui numar de 
14.514.123 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea se va realiza prin 
utilizarea urmatoarelor surse: 

● Capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2015 in suma de 507.391,89 lei, 
● Capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 680.817,60 lei, 
● Capitalizarea sumei de 263.202,81 lei din profitul de repartizat al anului 2016. 

 
Repartizarea actiunilor nou emise  se va face cate o actiune gratuita pentru fiecare 
actiune detinuta (1:1). 
Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 30 iunie 2017, va primi cu titlul gratuit 
pentru fiecare actiune detinuta, cate o actiune gratuita, calculata ca raport intre numarul 
de actiuni noi si numarul de actiuni existente: (14.514.123 / 14.514.123) 
 
3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acţionarilor care 
beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acţiuni. 
 
Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor tinut de 
Depozitarul Central a fost aprobata de A.G.E.A. ca fiind data de 30.06.2017.  
 
3.3. Descrierea majorării capitalului social:  
- motivul majorării capitalului social; 
- suma şi sursa de majorare a capitalului social;  
- numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social. 
 
Fondurile obtinute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru sustinerea activitatii 
curente si pentru dezvoltarea Companiei. 
 
A.G.E.A. a Bittnet Systems S.A. a aprobat in data de 26.04.2017 majorarea capitalului social cu 
suma de 1.451.412,30 lei de la 1.451.412,30 lei, pana la 2.902.824,60 lei prin emisiunea unui 
numar de 14.514.123 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului 
social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: 

● Capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2015 in suma de 
507.391,89 lei; 

● Capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 680.817,60 lei; 
● Capitalizarea sumei de 263.202,81 lei din profitul de repartizat al anului 2016. 

 
Numarul de actiuni nou emise prin majorarea capitalului social este de 14.514.123 actiuni noi. 
 
 



3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de 
acţiuni alocate în mod gratuit pentru o acţiune deţinută. 
 
Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la  
data de inregistrare, (30.06.2017) in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central, va 
primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni care va rezulta din formula 1 actiune gratuita 
pentru (1) o actiune detinuta.  
 
3.5. Valoarea capitalului social majorat. 
 
Valoarea capitalului social majorat este de 2.902.824,60 lei. 
 
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare. 
 
Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului este S.S.I.F. Goldring S.A., 
adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 56 A, Targu Mures. 
 
3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent.  
 
Conform art. 89 alin (3) lit. e) din Regulamnetul C.N.V.M. 1/2006 intocmirea si publicarea unui 
prospect nu este obligatorie pentru actiunile atribuite sau oferite sau care urmeaza sa fie 
atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti cu conditia ca respectivele actiuni sa 
fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pentru aceeasi piata si sa fie 
disponibil un document care va contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 19.  
 
Documentul de fata a fost intocmit conform prevederilor anexei nr. 19 din Regulamentul 1/2006 
a C.N.V.M. 
 
 
 
 
Emitent,         Intermediar,   
  
BITTNET SYSTEMS S.A.                             S.S.I.F. Goldring S.A. 
 
Administrator Unic,       Director general,  
Logofatu Mihai Alexandru Constantin        Zahan Virgil   
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