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Treść:   

   

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 9 

listopada 2018 roku powziął informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 

listopada 2018 roku dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 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, a także zarejestrowano związaną z tym zmianę Statutu Spółki.  

 

Po dokonanej przez Sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii F kapitał zakładowy Emitenta 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”.  

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji na dzień 

publikacji niniejszego raportu wynosi 2.673.864. 

 

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki 

uwzględniający ww. zmianę wysokości kapitału zakładowego. 

 

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

Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu 

na rynku NewConnect”.  

 

Załączniki: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BIT EVIL SA 

https://additional.bitevil.com/wp-content/uploads/2018/12/107598-statut-spolki-akcyjnej-bit-evil-sa.pdf

