
 Nota de fundamentare – punctele 09 si 10 – AGEA 
 

BITTNET Systems SA - București, România | RO21181848 | J40/3752/2007 
W: www.bittnet.ro | E: investors@bittnet.ro | T: (+4021) 527 16 00 | F: (+4021) 527 16 98 

Companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, simbol BNET 
Pagina 1 din 1 

 

Ratificarea deciziilor Consiliul de Administratie  

– contractare credite Dendrio Solutions 
 

In data de 06.09.2022, Emitentul a informat investitorii despre contractarea unui plafon – credit de investitii 
– de la Banca Transilvania in suma maxima de 11.000.000 lei pentru finantarea a 75% din pretul tranzactiilor 
de achizitie parti sociale: TopTech SRL si 2NET Computer SRL. Creditul de investitii a fost semnat de Dendrio 
Solutions SRL pe o perioada de 7 ani iar accesarea plafonului, prin cele doua trageri in suma de 9 milioane 
lei, a finantat cele 2 tranzactii de M&A. Garantiile constituite pentru acest produs bancar au inclus si o 
componenta de garantare din partea asociatului majoritar, Bittnet Systems, in calitate de codebitor al 
imprumutului Dendrio. 

In data de 20.10.2022, Emitentul a informat investitorii despre contractarea unui imprumut de catre Dendrio 
Solutions, tot de la Banca Transilvania, pentru finantarea activitatii curente, in suma maxima de 1,8 milioane 
EUR. Structura de garantare constituita pentru acest credit a inclus si semnarea unui contract de fidejusiune 
din partea asociatului majoritar, Bittnet Systems SA cu Banca Transilvania. 

In ciuda modificarilor repetate de act constitutiv, care permit C.A. sa decida accesarea de credite, acordarea 
de garantii, etc, la nivelul Emitentului, modificari facute de-a lungul anilor tinand cont de input-urile fiecarei 
banci partenere, departamentul juridic al Banca Transilvania a solicitat acordul actionariatului BNET pe 
contractele de creditare. 

In acest sens, supunem spre ratificarea AGA deciziile CA de contractare credite de catre Dendrio, avand in 
vedere atat calitatea de codebitor si de fidejusor al Bittnet pentru imprumuturile Dendrio, ca parte a 
garantiilor in acordurile cu BT cat si faptul ca Bittnet detine 88% din partile sociale ale imprumutatului. 
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