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Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent zawarł w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia
2019 r., z TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („TOTAL FIZ”) umowę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej
231.540 akcji serii F, po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł za jedną akcję, w związku ze skierowaną do TOTAL FIZ
ofertą objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta 231.540 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.154 przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2019 roku, w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
oraz zmiany Statutu (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym EBI nr 12/2019 oraz jej przyjęciem
przez TOTAL FIZ. Łączna cena emisyjna objętych akcji serii F wynosi 13.892.400 zł.
Zawarcie umowy objęcia akcji serii F nastąpiło po spełnieniu się wszystkich warunków, które zostały wskazane w
raporcie bieżącym Emitenta nr 24/2019.
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