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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
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Despre Datascript IT Training Provider
DataScript sro este un furnizor de cursuri și certificări IT pentru
pietele din Cehia si Slovacia, parte a MOORE Group alaturi de care
derulam o tranzactie si pentru compania Servodata.
În facilitățile de instruire ale DataScript sunt oferite o serie de
cursuri IT extrem de profesionale și respectate, instruire
tehnologică specializată și certificări ale specialiștilor IT,
administratorilor de sistem, dezvoltatorilor și tehnicienilor.
Focusul principal il reprezinta cursurile în domeniile open source,
dezvoltare și microservicii. De asemenea compania are capacitatea
de a livra cursuri personalizate în funcție de cerințele clientului.

Acreditari si parteneriate internationale
In oglinda cu Bittnet Training in Romania, DataScript este una dintre cele mai importante centre de training IT din
Cehia, care activeaza atat pe segmentul de livrare catre clienti corporate, cat si persoane fizice, acoperind cursuri
de DevOps, RedHat sau AWS.
In completarea curriculei proprii Datascript ofera o gamă largă de cursuri, instruiri și certificări autorizate.
Colaboreaza cu cei mai importanți producători mondiali de tehnologie, precum Amazon Web Services, Red Hat,
Veritas, Symantec, Microsoft și altele. În prezent, deține următoarele autorizații pe piețele din Cehia si Slovacia:
•
•
•
•
•

Partener de instruire autorizat Amazon Web Services
Partener de formare Red Hat Alliance
Microsoft Partner Silver Learning
Partener autorizat de livrare a educației Symantec
Partener de formare autorizat Veritas

Lista completa de cursuri DataScript
https://www.datascript.cz/en/courses/
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Ratiunea tranzactiei
In prezent divizia de Educatie a grupului Bittnet cuprinde Bittnet Training, Equatorial Gaming si The E-Learning
Company, toate companiile actionand in principal pe piata din Romania. DataScript reprezinta prima investitie
intr-o companie specializata de training IT dintr-o piata din regiunea CEE.
Bittnet Training este liderul pietei de training IT din RO cu peste 4000 de cursanti instruiti anual si cu un portofoliu
extins de parteneriate educationale de la principalii vendori din industrie (Microsoft, AWS, Cisco, Oracle, etc).
Separat de acestia compania a dezvoltat programul DevOps Artisan, un concept marca Bittnet Training prin care
ne dorim să susținem dezvoltarea profesională prin crearea constantă a noi structuri de cursuri menite să
eficientizeze procesele de lucru și să formeze specialiștii IT pentru noi roluri tehnice.
Bittnet Training a dezvoltat peste 60 de cursuri DevOps printre care se numără: Kubernetes, Docker, CHEF, Puppet,
Ansible etc. Programele propria pot fi assimilate ideii de IP propriu si cresterea constanta a nr de sesiuni livrate
din portofoliul propriu a condus la cresterea profitabilitatii in divizie.

Principalele motive pentru a realiza aceasta tranzactie sunt:
1. Consolidarea prezentei grupului BNET pe piata din Cehia si Slovacia dupa tranzactia anuntata anterior
si aprobata in AGEA din Noiembrie 2020 pentru preluarea a 35% din integratorul IT Servodata detinut
de acelasi grup financiar Moore Global. Aceasta tranzactie este prima transfrontaliera pentru Grupul
Bittnet; in timp ce tranzactia propusa pentru achizitia a 20% din DataScript reprezinta prima pentru divizia
de Educatie in afara tarii.
2. Domeniul educatiei in tehnologie este si va fi un domeniu de interes strategic pentru evolutia grupului
Bittnet in anii urmatori. Datascript actioneaza pe piata de training IT din Cehia si Slovacia de peste 13 ani
si detine certificari complementare cu cele detinute de Bittnet (Symantec, Veritas, RedHat) dar si similare
( Microsoft, AWS). Piata de IT din Cehia este estimata de IDC la aproape 11 mld EUR in timp ce numarul
de profesionisti in tech este mai mare de 300.000 ambele piete fiind sensibil mai mari decat cele din
Romania.
3. Astfel vizam completarea si extinderea portofoliului de produse de training IT prin parteneriatele si
acreditarile DataScript alaturi de intregul ecosistem de livrare (bune practici, intructori cu experienta in
domeniu, etc)
4. In sens invers parteneriatele Bittnet Training cu Cisco, Oracle, EC-Council, etc. alaturi de curricula
dezvoltata prin programul DevOps reprezinta o oportunitate buna de crestere pentru DataScript.
5. In contextul in care ambele companii deruleaza anual un calendar de clase open in regim live online am
identificat oportunitatea de a suplimenta cu clase livrate in limba engleza (new business) pe care sa le
organizam impreuna
6. Cresterea profitabiliatii prin obtinerea unor economii de scara care dincolo de cresterea numarului de
participanti la sesiuni live online se indreapta catre optimizarea campaniilor si bugetelor de marketing dar
si in zona operarii zi de zi a platformelor si sistemelor IT care deservesc businessul.
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Evaluarea companiei si tranzactia propusa
Valoarea tranzactiei va fi de 275.000 EUR pentru 20% din compania DataScript sro la o evaluare de 7,5X EBITDA.
De asemenea, conform punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA din Septembrie 2021, Bittnet va putea acorda in
cazul in care va fi nevoie (fie direct, fie prin oferirea de garantii pentru credite) 500.000 euro sub formă de
împrumut catre DataScript pe o perioada de 3 ani, pe baza proiectelor specifice dezvoltate de DataScript.
Conform acordului de investiții, începând cu 2021, DataScript va distribui dividende anuale într-o proporție
maximă de 50% din profit, iar noul consiliu de administratie al DataScript va fi format din 3 membri, 1 loc revenind
actionarului Bittnet.
Pentru anul financiar 2020, DataScript a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 1 milion euro și EBITDA de
180.000 de euro.
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