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Tytuł:

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego

Treść:
Zarząd Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym podjął uchwałę nr 10/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego
Na mocy ww. Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż
1.135 zł, w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż 11.350 akcji

zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanych dalej:
„Akcjami serii E”).
Podwyższenie kapitału odbędzie się w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 7 ust. 5
Statutu Spółki.
Objęcie Akcji serii E nastąpi w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji przez Spółkę i przez
oznaczonych adresatów, tj. Osoby Uprawnione. Osobami Uprawnionymi do objęcia Akcji
serii E są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 9/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
Zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych umowy objęcia Akcji serii E
równoznaczne jest ze złożeniem przez Osobę Uprawnioną zapisu na Akcje serii E oraz z
przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje
Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki wyrażoną w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,10 zł (dziesięć
groszy) za jedną Akcję serii E. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami
pieniężnymi w momencie zawierania umowy o objęcie Akcji serii E.
Dniem otwarcia subskrypcji Akcji serii E jest dzień 10 października 2018 roku, natomiast
dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii E jest dzień 22 października 2018 roku lub dzień
subskrybowania ostatniej akcji. Zapisy na Akcje serii E będą przyjmowane w sposób
określony w niniejszej uchwale, w terminie trwania subskrypcji Akcji serii E.
Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji
serii E, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki
wyrażonego w drodze stosownej uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą
Przydział Akcji serii E Osobom Uprawnionym zostanie przeprowadzony przez Zarząd
Spółki w oparciu o zawarte pomiędzy Spółką i tymi osobami umowy objęcia Akcji serii E.
Wyłącza się w całości, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie uchwały
prawo poboru Akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy innych, niż Pan Szymon
Ruta, będący Osobą Uprawnioną, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii E, które
zostaną zaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione, tj. podmioty uprawnione z
emitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Wyłączenie prawa poboru
Akcji serii E Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez
uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii B należy uznać za uzasadnione i leżące
w interesie Spółki, a tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcji New
Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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