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Treść raportu:  

  

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. do 

Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia akcjonariusza Marii Belka _"Akcjonariusz"_ z dnia 5 kwietnia 2018 

roku informującego o zejściu przez Akcjonariusza z progu 10% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce w 

związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 167.199 _stu 

sześćdziesięciu siedmiu stu dziewięćdziesięciu dziewięciu_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt gorszy_ każda _"Akcje"_. 

 

Ww. zawiadomienie zostało uzupełnione o datę rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, datę 

doręczenia postanowienia Sądu o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz o datę uprawomocnienia 

się ww. postanowienia. 

 

Emitent przekazuje treść zawiadomienia po ww. uzupełnieniach  

 

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

zwana dalej "Ustawą" zawiadamiam o zejściu z progu 10% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce w 

związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 roku o rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bit Evil S.A. _"Spółka"_ poprzez emisję 167.199 _stu 

sześćdziesięciu siedmiu stu dziewięćdziesięciu dziewięciu_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt gorszy_ każda _"Akcje"_, doręczonym 26 marca 2018 r. _prawomocnym z 

dniem 4 kwietnia 2018 r._  

 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki posiadałam 140.000 akcji, które uprawniały do 140.000 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 10,45% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki posiadam 140.000 akcji, które uprawniają do 140.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 9,29% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Informuję, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, a także osoby o których mowa 

w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. Ustawy". 
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