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Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă
şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă

Data raportului: 3 iunie 2021
Denumirea societăţii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Calea Moților nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 3.521.782,7 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium,
Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Publicare Procedura de implementare a Hotărârii nr. 1 a Adunării
Generale Extraordinare din 28.05.2021

Firebyte Games SA informează acționarii cu privire la implementarea unei proceduri suplimentare în legătură
cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.05.2021 . Procedura este
disponibilă pe pagina oficială de internet a societății, www.firebyte.ro, la secţiunea “Relaţii Investitori/ AGA”,
precum şi în anexa la prezentul raport curent.
Acționarii de la data de înregistrare (30.06.2021) vor putea să își exercite opțiunea menționată în Hotărârea
nr. 1 prin completarea formularului pus la dispoziție de societate și depunerea acestuia sau transmiterea, prin
servicii de curierat, la sediul social din Calea Moților nr.119, et.3, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Grigore Chiş
Preşedinte al Consiliului de Administrație

PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE A HOTĂRÂRII AGEA NR.1 DIN DATA DE
28.05.2021
Procedura se referă strict la Hotărârea AGEA nr.1 din data de 28.05.2021.
Această procedură ("Procedură") se aplică actionarilor FIREBYTE GAMES S.A., societate
înființată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea
Moților nr.119, et.3, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/6845/2017, cod unic de
înregistrare 38624397 ("Societatea"), în mod derogatoriu si doar în legătură cu majorarea cu
acțiuni gratuite aprobată de adunarea generala extraordinara a Societății din data de 28.05.2021.
Având în vedere că prin hotărârea AGEA nr. 1/28.05.2021, acționarii societății au aprobat
majorarea capitalului social, prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, în valoare de
880.445,7 lei, prin emisiunea a 8.804.457 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în
beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de
înregistrare de 30.06.2021, repartizarea acțiunilor nou emise urmând a se face 1 acțiune gratuită
pentru fiecare 4 acțiuni deținute, iar acționarii au decis ca acțiunile astfel dobândite să contribuie
în cadrul programelor de stimulare a angajaților și conducerii companiei, urmând ca acționarii
înregistrați la data de înregistrare (30.06.2021) să poată opta pentru a primi contravaloarea valorii
nominale (0,1 lei/acțiune).
Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare (30.06.2021) ar putea fi diferiți față de
acționarii de la data de referință pentru AGEA din 14.05.2021, Consiliul de Administratie a adoptat
prezenta procedură în scopul de a oferi către toți acționarii de la data de înregistrare posibilitatea
de a vota în mod expres dacă aleg să primească o acțiune pentru fiecare 4 acțiuni deținute sau
distribuirea de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 4 acțiuni deținute;
Avand in vedere Decizia CA nr. 1 din 31.05.2021 prin care a fost aprobată prezenta procedura;
publicam in continuare Procedura prin care se stabileste modul de exprimare al optiunii privind
implementarea hotararii AGEA nr. 1 din data de 28.05.2021.
Opțiunile acordate acționarilor la data de înregistrare
Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare vor putea opta să susțină planurile de
dezvoltare si obligațiile societății, având la dispoziție o perioada de 7 zile calendaristice pentru a
alege:
a. Fie să pună la dispoziția societății acțiunile care li se cuvin în cadrul majorării capitalului social,
(acestea urmând a fi încărcate de Depozitarul Central în contul de trezorerie al Emitentului) și să

primească o distribuție de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 4 acțiuni deținute la data de
înregistrare.
b. Fie să nu susțină Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească o acțiune gratuită
pentru fiecare 4 acțiuni deținute la Data de înregistrare.
În cazul acționarilor care nu fac niciun demers se va considera că au ales Opțiunea b),
neavând astfel dreptul de încasa nicio distribuție de cash, și vor primi cu titlu gratuit o
acțiune nou emisă pentru fiecare 4 acțiuni deținute.
Acționarii pot opta ca doar parțial să pună la dispoziția societății acțiunile nou emise, din
totalul acțiunilor ce le revin în urma majorării capitalului social.
Perioada de exercitare a opțiunii
Acționarii de la data de înregistrare vor putea să își exprime opțiunea oricând pe parcursul a 7 zile
calendaristice, între 01.07.2021 ora:10:00 și 07.07.2021 ora 17:00. Acționarii își pot modifica
opțiunea de ori câte ori doresc în această perioadă, ultima opțiune fiind cea luată în calcul.
Modul de exercitare a opțiunii
Acționarii de la data de înregistrare (30.06.2021) vor putea să își exercite opțiunea prin
completarea formularului pus la dispoziție de societate prin intermediul site-ului propriu
(www.firebyte.ro) și depunerea acestuia sau transmiterea, prin servicii de curierat, la sediul social
din Calea Moților nr.119, et.3 Cluj-Napoca, jud. CLUJ. Acționari care utilizează servicii de
curierat trebuie să se asigure ca documentele vor ajunge la societatea până cel târziu la data de
07.07.2021, ora 17:00, sub penalitatea considerării ca opțiune neexprimată.
Acționarii vor transmite societății împreună cu formularul de exercitare a opțiunii și următoarele
documente:
Pentru persoane fizice:
- Copie C.I.
Pentru persoane juridice:
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului, aflat în termen de
valabilitate sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul de
origine, aflat în termen de valabilitate.
- Copie carte de identitate a reprezentantului legal.
- Copie carte de identitate a împuternicitului și împuternicirea eliberată de către societate, în
cazul în care reprezentarea nu se realizează prin reprezentantul legal.
Formularul și documentele aferente, semnate electronic cu semnătură electronică pot fi transmise
și prin email la adresa aga@firebyte.ro până cel târziu la data de 07.07.2021 ora 17:00.

Formular de exercitare a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza Hotărârii
AGEA nr. 1 din 28.05.2021
PERSOANE JURIDICE
Subscrisa, [__________________________________________________________ ],
(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [ __________________________________________________],
înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice
nerezidente sub nr. [ _____________________________________________], cod unic de
inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[______________________________________________ ],
reprezentată legal prin [_______________________________________________ ]
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de
reprezentant),
deţinător al unui număr de [___________________________ ] acţiuni, emise de FIREBYTE
GAMES S.A, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/6845/2017, cod unic de
înregistrare 38624397, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, etaj 3, România,
in baza hotărârii AGEA nr.1 din 28.05.2021, referitor la majorarea capitalului social, îmi
exercit următoarea opțiune:
a) [___] Punerea la dispoziția societății a acțiunilor care mi se cuvin pentru [____________]
acțiuni deținute la data de înregistrare, și să primesc o distribuție de numerar de 0,1 lei,
pentru fiecare 4 acțiuni deținute.
b) [___] Păstrarea dreptului de a primi acțiuni gratuite pentru [____________] acțiuni deținute
la data de înregistrare, și să primesc câte o acțiune nou emisă, pentru fiecare 4 acțiuni
deținute.
Data

Semnătura reprezentant legal/imputernicit

Formular de exercitare a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza Hotărârii
AGEA nr. 1 din 28.05.2021
PERSOANE FIZICE
Subsemnatul, [__________________________________________________________ ],
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [_____ ], nr. [_____________ ], eliberat de [
___________________________], la data de [ ____________], CNP [______________________
], având domiciliul în [________________________________________________ ], reprezentat
legal prin [___________________________________________ ],
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică
numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de
exerciţiu restrânsă) identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [ ___], nr. [__________________ ],
eliberat de [_________________ ], la data de [_____________], CNP [____________________
], având domiciliul în [ _________________________________________________________],
deţinător al unui număr de [ ____________________] acţiuni, emise de FIREBYTE GAMES S.A,
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/6845/2017, cod unic de înregistrare
38624397, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, etaj 3, România
in baza hotărârii AGEA nr.1 din 28.05.2021, referitor la majorarea capitalului social, îmi
exercit următoarea opțiune:
a) [___] Punerea la dispoziția societății a acțiunilor care mi se cuvin pentru [____________]
acțiuni deținute la data de înregistrare, și să primesc o distribuție de numerar de 0,1 lei,
pentru fiecare 4 acțiuni deținute.
b) [___] Păstrarea dreptului de a primi acțiuni gratuite pentru [____________] acțiuni deținute
la data de înregistrare, și să primesc câte o acțiune nou emisă, pentru fiecare 4 acțiuni
deținute.
Data

Semnătura acționar / reprezentant

