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„Considerăm că accelerarea digitalizării întreprinderilor antreprenoriale este motorul dezvoltării 
economiei CEE și dorim să jucăm un rol decisiv în acest proces.  
Strategia Grupului Bittnet este de a deveni o platformă de servicii profesionale în domeniul tehnologiei și 
educației, bazată pe competențele noastre tradiționale, de bază, unde avem avantaje competitive, 
combinând accesul la resursele umane cu accesul la clienți și accesul la finanțare prin mecanisme ale 
pieței de capital. “ 

Mihai Logofatu  

 

Asa cum am declarat in nenumarate ocazii, tinta grupului Bittnet este de a obține o valoare a cifrei de 
afaceri consolidata de 100 de milioane de euro în următorii 4 ani. Am afirmat că acest lucru este posibil 
printr-un mix de creștere organică, precum și printr-o activitate intensă de fuziuni și achizitii (M&A) 
desfășurate pe piața locală, dar și în țările Europei Centrale si de Est (CEE)  care seamănă ca potențial cu 
piața din Romania. 
  
Potrivit celui mai recent studiu al lui McKinsey, "Digital Challengers in the next normal" - întreaga zonă a 
Europei Centrale și de Est (CEE) a cunoscut o accelerare a ratei de creștere a economiilor digitale. Practic, 
78% din creșterea înregistrată în 2019 a fost realizată în 2020 în primele 5 luni, iar ritmul accelerat va 
continua în perioada 2021-2023.   
În acest nou context, capacitatea companiilor de a adopta tehnologie a făcut, în multe cazuri, diferența 
între companiile care reușesc să depășească bine momentele dificile și cele care vor trebui să își reducă 
și chiar să își închidă afacerea.  
 
Deși, în majoritatea cazurilor, măsurile luate de societăți în ultimele 12 luni au fost direcționate 
către rezolvarea problemelor pe termen scurt (migrația online a forței de muncă, accesul la sisteme și 
date, securizarea platformelor) – pe principiul urgenței și fără planificarea bugetelor – ne așteptăm ca 
perioada 2021-2023 să marcheze o consolidare a acestor sisteme/platforme/canale de comunicare 
online.  
  
O serie de sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea și finanțele, au devenit din ce în ce 
mai dependente de tehnologiile digitale pentru a-și desfășura activitățile de bază. Digitalizarea oferă 
oportunități enorme și oferă soluții la multe dintre provocările cu care se confruntă Europa, nu în ultimul 
rând în timpul crizei cauzate de pandemia de COFID-19, dar, în același timp, expune economia și 
societatea la amenințări cibernetice.  
 
In acest context national si planetar, consideram ca investitiile in digitalizare, tehnologizare si 
retehnologizare a fluxurilor de productie si  modul in care companiile isi presteaza activitatea dar si modul 
de vietuire al oamenilor vor fi din ce in ce mai puternic marcate de tehnologie, creeand atat oportunitati 
pentru imbunatatirea calitatii vietii dar si pentru optimizare business-urilor. Astfel, consideram ca 
ramanerea in ‘primul val’ de adoptie a noilor trenduri in IT va reprezenta un avantaj pentru viitor, 
dezvoltand afacerile grupului in zona de Educatie si Tehnologie prin crestere organica si anorganica. 
 
Pentru a atinge tinta de cifra pe care ne-am propus-o, Bittnet cere Adunarii Generale mandatarea 
Consiliului de Administratie pentru a identifica si stabili, daca este cazul, oportunitatea unor noi investitii 
in alte societati comerciale, sa negocieze si sa incheie tranzactii privind achizitia de participatii in alte 
societati comerciale, precum si de alte active financiare, in limita a 200.000.000 lei (douasutemilioane lei) 
cumulat pana la data de 31.12.2025. Acest mandat ar asigura reactia rapida la identificarea unor noi 
oportunitati pentru grupul Bittnet in anii ce vor veni. 


