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Semnare contract investitie  

Equatorial Gaming S.A. 
 

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) anunta investitorii cu privire la          
incheierea cu succes a negocierilor cu actionariatul Equatorial si semnarea contractului de            
investitie, conform mandatului acordat administratorului unic prin hotararea AGEA nr. 8 din            
data de 25 aprilie 2018. Tranzactia se va realiza in 2 etape: 
In prima etapa, investitia se ridica la 1.050.000 lei si se va realiza prin achizitia directa de                 
actiuni de catre Companie, de la actionarii existenti, pana la o participatie totala de              
24,9989% din capitalul social al Equatorial Gaming SA.  
In etapa 2, se va realiza un imprumut convertibil in actiuni in valoare de 1.050.000 lei pe o                  
perioada de 3 ani si o dobanda fixa de 9% per an. Conform contractului, exercitarea optiunii                
de conversie este decizia Bittnet. In cazul exercitarii optiunii de convertibilitate a            
imprumutului, detinerea Bittnet in actionariatul Equatorial ar ajunge la 45%.  
In perioada urmatoare managementul Bittnet se va concentra pe integrarea operatiunilor           
celor 4 companii din Grupul Bittnet. Equatorial se va concentra în lunile următoare pe              
promovarea noii versiuni a jocului - denumita VRunners - care a fost lansata în luna iunie la                 
“International Conference of e-Learning in the workplace” ce a avut loc în Statele Unite, la               
prestigioasa Universitatea Columbia (University of Columbia). 
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