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Treść:  

  

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, 

o której Spółka poinformowała raportem EBI nr 11/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku oraz 

wobec objęcia 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F i pokrycia ich w całości wkładem 

pieniężnym, informuje, iż w dniu 1 października 2018 roku złożył oświadczenie o wysokości 

objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. 

 

Zarząd Spółki oświadczył, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 

583.332,50 zł w drodze emisji 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda akcja. 

 

W związku z powyższym Zarząd dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki 

w ten sposób, że dokonał stosownej zmiany § 10 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć 

tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:  

1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,  

2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,  

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E,  

7) 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F,  

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.  

 

Zmiana Statutu wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu NewConnect. 


