
 

 

Raport curent nr. 24 / 2020 
 

Raport curent in conformitate cu:  
Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, 
Regulament ASF 5/2018 

Data raportului:  16.04.2020 

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: SMT Categoria: AeRO-Premium 

Simbol BNET - actiuni 
BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni 

Capital subscris si varsat 11.620.320,60 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie 116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 

 

  



 

 

 
 

 

 

Pagina  2 din 2 

 

Admitere tranzactionare drepturi alocare BNETR07 
 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre primirea 
aprobarilor necesare din partea ASF si BVB pentru admiterea la trazactionare a drepturilor de alocare (DA) 
BNETR07 rezultate in urma subscrierilor in majorarea de capital. Prima zi de tranzactionare va fi 21.04.2020 
iar perioada de tranzactionare se va prelungi pana in momentul inregistrarii noului capital social in evidentele 
ONRC, ASF si Depozitarului Central.  

Conform documentului de prezentare anexat prezentului raport curent, ultima zi de tranzactionare pentru 
drepturile de alocare BNETR07 va fi cel mai tarziu ziua lucratoare anterioara transmiterii catre Depozitarul 
Central a Certificatului de inregistrare valorilor mobiliare (CIVM) aferent capitalului majorat.  

Conversia din drepturi alocare BNETR07 in actiuni BNET se va face automat prin sistemele Bursei de Valori 
Bucuresti si Depozitarului Central, astfel fiecarui detinator de DA-uri BNETR07, la data de inregistrare, ii va fi 
alocata cate o actiune BNET pentru fiecare drept de alocare BNETR07 detinut. Data de inregistrare (definita 
ca data la care are loc identificarea detinatorilor BNETR07 ce vor fi transformate in actiuni nou emise) este 
urmatoarea zi lucratoare dupa primirea de catre Depozitarul Central a CIVM-ului pentru capitalul majorat. 

Emitentul va informa investitorii cu privire la ultima zi de tranzactionare pentru drepturile de alocare prin 
rapoarte curente publicate pe site-ul BVB pe masura ce toate procedurile legale de inregistrare a noului 
capital social vor fi executate. Data estimativa pana la care drepturile de alocare vor fi tranzactionabile este 
04.05.2020. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 


