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Chiar daca pana la momentul acestei adunari generale a actionarilor situatia ca actiunile Emitentului sa 
se tranzactioneze sub valoarea activului net contabil (“book value”) nu s-a intamplat niciodata, aceasta 
nu este exclusa. Eventuale turbulente pe pietele de capital pot produce scaderi semnificative ale 
preturilor tuturor actiunilor listate.  

Suplimentar, exista oricand posibilitatea ca actionari care doresc sa renunte la detinerile de actiuni Bittnet 
sa puna o presiune de vanzare, care sa genereze scaderea pretului actiunilor sub anumite niveluri pe care 
le consideram relevante. 

Astfel, conform opiniei binecunoscute a lui Warren Buffett despre programele de rascumparari actiuni, o 
companie ar trebui sa isi rascumpere actiunile daca se intampla ca acestea sa se tranzactioneze la un 
discount semnificativ fata de “book value” (activul net contabil / capitalurile proprii) .  

O astfel de achizitie echivaleaza ca actionarii care raman in societate (prin intermediul societatii), 
cumpara de la actionarii care vor sa paraseasca societatea bancnote de 100 lei pentru o plata mai mica 
de 100 lei. 

Astfel, coordonatele planului pe care il propunem, sunt urmatoarele: 

a. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul 
programelor Stock Option Plan (“SOP”) aprobate; fie pentru reducerea/diminuarea capitalului 
social;  
b. Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere pe parcursul unui an: 
10% din actiunile aflate in circulatie la inceputul respectivului an in care Societatea deruleaza 
operatiunile de rascumparare de rascumparare;  
c. Pretul maxim per actiune va fi valoarea maxima dintre:  

1. 85% din valoarea activului net contabil pe actiune, conform celor mai recente 
rezultate financiare publicate.  
sau 
2. Pretul de exercitare al SOP-ului care urmeaza la decontare 

d. Pretul minim per actiune va fi valoarea de: 0,01 lei  
e. Durata Programului: pe toata durata de existenta a Societatii 

Rascumpararile se vor derula doar in stricta concordanta cu legislatia aplicabila, si vor putea fi efectuate 
fie direct de Societate pe contul propriu, fie de o societate de intermediere financiara, conform legii. 


