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Treść raportu:
Zarząd Bit Evil S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku dokonał
przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
jedna akcja, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie
subskrypcji zamkniętej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki z dnia 5 grudnia 2017 roku. Subskrypcja
zamknięta obejmowała nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii E.
W ramach subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało łącznie 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem
tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, w tym: 148.690 (sto
czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji w ramach zapisów podstawowych, 6.279
(sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji w ramach zapisów dodatkowych oraz 12.230
(dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu.
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 4,10 zł (cztery złote i dziesięć groszy).
Łączne wpływy brutto z tytułu przeprowadzonej emisji wynoszą 685.515,90 zł (sześćset osiemdziesiąt
pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
Szczegółowy raport bieżący podsumowujący subskrypcję akcji serii E, o którym mowa w § 4 ust. 1
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, zostanie przekazany w
terminie późniejszym, zgodnie z przepisami Regulaminu ASO.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta i zwiększenie wysokości kapitału własnego Spółki . Zrealizowane wpływy z emisji
przekraczają ponad 88% kapitału własnego Emitenta według ostatniego opublikowanego raportu
okresowego za III kwartał 2017 r.
Niniejszy raport nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź
rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

