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Tytuł:

Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, dookreśleniu
wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu
jednolitego Statutu Spó

Treść:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019, Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”,
“Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii F, w ramach której
subskrybowano i należycie opłacono 231.540 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
każda, Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w

związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, złożył dnia 16 grudnia 2019 r.
oświadczenie w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta
określonego w Statucie Emitenta a następnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na
podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z uchwałą nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2019 roku, w dniu 16
grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego zmianie
ulegnie § 4 ust. 1 i 2 Statutu w sposób następujący:
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta:
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.

Zmieniona treść § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta (zawierająca postanowienie o dookreśleniu
wysokości kapitału zakładowego Emitenta):
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.694 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 2.546.940 (dwa miliony pięćset
czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) 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.
6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540.

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.
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