
 

 

Raport curent nr. 49 / 2020 
 

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

Data raportului:  13.10.2020 

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: Principal; Categoria: Standard 

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

Capital subscris si varsat 21.632.474 RON 

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de 
companie 

216.324.740 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per 
actiune 
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Investitie Softbinator Technologies 
 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre finalizarea cu succes 
a negocierilor pentru intrarea în acționariatul Softbinator Technologies SA într-o proportie de 25% din 
capitalul social. Valoarea estimată a tranzacției este dimensionată la 2 milioane de dolari. Plata către 
acționarii existenți Softbinator se va realiza printr-un mixt de numerar și acțiuni BNET iar proporția între cele 
două va fi stabilită după aprobarea de către AGEA Bittnet a tranzactiei. 

 
Indicatorii financiari cheie ai Softbinator Technologies SA, care justifică investiția, sunt prezentați mai jos: 

 

[mii RON] 2017 2018 2019 2020 H1 2020 estimativ 

Cifra afaceri 1.428 2.938 6.200 5.429 12.000 

Profit 864 715 2,224 1,188 3,200 

Dividende 822 715 1,987 758 2,880 

Rata plata 
dividende din 

profit 
0.95 1.00 0.89 0.64 0.90 

 
Softbinator Technologies este o companie de product development, specializată în designul, dezvoltarea și 
lansarea pe piață de produse software cu precădere în domeniile Fintech, MedTech/HealthTech și EdTech 
pentru clienți din Europa, America de Nord și Asia. 

Prin cele două centre din București și Constanța, compania deservește clienți de pe trei continente: America, 
Asia, Europa, fiind axată pe componenta de export a serviciilor dezvoltate propriu de echipa de peste 80 de 
ingineri software. Brandul Softbinator a fost lansat de către Daniel Ilinca în anul 2011 iar începand cu 2020, 
Andrei Pitiș s-a alaturat proiectului din postura de investitor și Chairman Softbinator. 
 
Pentru Bittnet, intrarea în acționariatul Softbinator reprezintă deschiderea unei noi arii de servicii IT: software 
development, prin integrarea în grup a unei companii cu valori similare și alături de care Bittnet poate adresa 
piața americană prin proiecte comune. 

Pentru mai multe detalii despre Softbinator Technologies, investitorii sunt invitați să viziteze site-ul 
companiei la: https://softbinator.com/. 

Achiziția pachetului de 25% din Softbinator Technologies SA va fi supusă aprobării Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Bittnet, ce va avea loc in noiembrie 2020. Convocatorul pentru AGEA va fi 
publicat în perioada următoare de către emitent pe site-ul www.investors.bittnet.ro, precum și pe site-ul BVB 
la profilul emitentului. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 
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