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Treść raportu:       

       

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_ informuje, iż w dniu 14 

listopada 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pani Marii Belka _"Akcjonariusz"_ w 

trybie 69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, w którym Pani Maria Belka poinformowała, iż w związku z uzyskaną w 

dniu 9 listopada 2018 roku informacją o rejestracji w dniu 6 listopada 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 583.332,50 zł w drodze emisji 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 

której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 16/2018 w dniu 9 listopada 2018 roku oraz w wyniku 

objęcia 228.321 akcji serii F zwiększył się posiadany przez nią udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki powyżej 10%. 

Zgodnie z zawiadomieniem przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz 

posiadał 140.000 akcji Spółki, które uprawniały do 140.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 

stanowiły 9,29% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiada 368.321 akcji Spółki, które 

uprawniają do 368.321 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki  

i stanowią 13,77% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Art. 69 ust. 4 pkt 6-8 Ustawy o ofercie – nie dotyczy. 

W odniesieniu do Akcjonariusza nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, jak 

również Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki. 

Pani Maria Belka poinformowała także, że nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 12 miesięcy 

od dnia zawiadomienia. 


