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Podjęcie Uchwał Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego,
zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Treść:
Zarząd Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym tj. 19 listopada 2018r. podjął następujące uchwały:
- nr 15/2018 w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki,

- nr 16/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
- nr 17/2018 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Na mocy uchwały nr 15/2018 Zarząd oświadczył, iż emisja akcji serii E doszła do skutku,
gdyż objęto i opłacono w całości 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji
zwykłych imiennych serii E, a więc nie więcej, niż maksymalna wysokość podwyższenia
kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Zarządu nr 10/2018 z dnia 9
października 2018r.
W związku z dojściem do skutku emisji akcji serii E, Zarząd Spółki dookreśla wysokość
kapitału zakładowego Spółki na kwotę 231.540,00 zł.
W związku z powyższym, na mocy uchwały nr 16/2018 Zarząd postanawia nadać ust. 1 i 2
§ 4 Statutu Spółki, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 231.540 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset
czterdzieści złotych) i dzieli się na 2.315.400 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy
czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja
2. W kapitale zakładowym wyróżnia się:
1) akcje imienne serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od
1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych
siedemdziesiąt groszy).
2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt
osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na
łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
dziewięć złotych trzydzieści groszy).
3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach
od 000001 do 900000.
4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o
kolejnych numerach od 00001 do 34050.
5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii E o
kolejnych numerach od 00001 do 11350.”
W związku z powyższym na mocy uchwały nr 17/2018 przyjęto treść jednolitą Statutu
Spółki. Brzmienie teksu jednolitego Statutu Spółki zostało załączone do niniejszego raportu
bieżącego. Załączona treść będzie podlegała rejestracji przez sąd rejestrowy, o czym
Spółka poinformuje raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
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