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In anii anteriori am exprimat in numeroase randuri credinta noastra ca domeniul securitatii cibernetice 

este unul de foarte mare actualitate si interes atat pentru clienti, cat si, pe cale de consecinta, pentru 

noi ca investitori in IT.  Intrarea noastra in acest domeniu, ca investitori (oferim diverse solutii de 

securitate inca din 2007) a fost odata cu investitia in actiunile Safetech Innovations. Apoi in AGA din 

septembrie 2021 actionarii au aprobat investitia grupului in compania ISEC Associates, si suplimentar, 

au acordat C.A. mandatul de a continua strategia de crestere bazata pe investitii M&A, pana la un prag 

de 200 milioane lei investiti. 

In cursul Q4 2021 am identificat un nou proiect de investitii – compania Global Resolution Experts (GRX) 

(CUI 34836770), care este o companie de servicii profesionale in zona de cybersecurity, ce ofera teste 

de penetrare, dar si proiectare, implementare si mententanta de solutii de cybersecurity. Detine 

integral GRX Advisory SRL (CUI 43813325), cu servicii similare. Veniturile consolidate ale GRX si GRX 

Advisory sunt in valoare de 8 milioane lei iar profitul operational de 4 milioane lei. Fiind achizitionata 

in decembrie 2021, aceste cifre nu sunt incluse in niciun fel in rezultatele consolidate ale grupului 

pentru anul 2021.  

In cazul GRX, am platit in luna decembrie o prima transa de 5 milioane lei catre fondatori, si, cautand 

sa imbunatatim pozitia de cash la finalul perioadei de raportare, am vandut ulterior o detinere de 14% 

catre alti investitori. Astfel, am recuperat de la acestia aproape 3.5 milioane lei si avem in continuare 

o detinere de 60% dintr-o companie cu 8 milioane lei venituri consolidate si 4 milioane profit 

operational. Astfel, pozitia noastra investitionala este una foarte solida, cu foarte putin downside si 

foarte mult upside. 

 

Solicitam actionarilor ratificarea celor doua operatiuni, conform textelor hotatarilor de C.A. 

reproduse in continuare: 
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Decizia Consiliului de Administratie din data de 10.12.2021 

Aprobarea urmatoarelor: 
1. Achizitia de catre Bittnet Systems S.A. a 74% din capitalul social al societatii Global 

Resolution Experts S.R.L., in acest sens, imputernicitul Bittnet Systems S.A. va reprezenta 

societatea pentru a semna documentele tranzactiei – Contract de Cesiune parti sociale si 

forma Actului Constitutiv al Societatii Tinta;  

2. Imputernicirea directorului general al Societatii – dl. Logofatu Mihai pentru a reprezenta 

Bittnet Systems S.A., conform punctului 1, pentru ca sa intreprinda toate masurile necesare si 

sa semneze toate documentele relevante, inclusiv dar fara a se limita la contractele de 

cesiune, actul constitutiv actualizat si orice alte documente necesare in vederea ducerii la 

indeplinire a prezentei decizii. 
 
Decizia Consiliului de Administratie din data de 30.12.2021 
Aprobarea urmatoarelor: 

1.  Vanzarea unui numar de 1260 actiuni reprezentand 14% din capitalul social al Global Resolution 

Experts (GRX) catre diversi investitori; 

2. Imputernicirea dl. Logofatu Cristian Ion pentru a reprezenta Bittnet Systems S.A., conform 

punctului 1, ca sa intreprinda toate masurile necesare si sa semneze toate documentele 

relevante, inclusiv dar fara a se limita la contractele de cesiune cu investitorii, precum si orice 

alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii. 

 


