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1. Informacje o Emitencie 

Nazwa (firma), forma prawna:  Scope Fluidics Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Warszawa, Polska 

Adres:  ul. Duchnicka 3, bud. 16, wejście A 

  01-796 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel. +48 22 343-30-72 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@scopefluidics.com 

Adres strony internetowej:  www.scopefluidics.com 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:  14275417000000 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:    5272645989 

Numer KRS:    0000668408 

2A. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 
dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem 
organu, który je wydał 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do 
obrotu w alternatywnym systemie 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda.  

W dniu 13 listopada 2019 r. Emitent zawarł z TOTAL FIZ warunkową umowę zobowiązującą do objęcia akcji w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W ramach w/w umowy Emitent zobowiązał się zaoferować 
TOTAL FIZ objęcie, a TOTAL FIZ zobowiązał się objąć do 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset 
czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda w zamian za wkład 
pieniężny. Przed objęciem nowych akcji Emitenta TOTAL FIZ zamierzał przeprowadzić proces przyspieszonej 
budowy księgi popytu i sprzedać część posiadanego przez siebie pakietu akcji Emitenta (do 170.772 akcji 
Emitenta). TOTAL FIZ powyższe czynności zamierzał przeprowadzić w ten sposób, aby udział TOTAL FIZ w 
kapitale zakładowym Emitenta przed i po ich przeprowadzeniu był co najmniej równy (tj. 26,25%). 

W dniu 10 grudnia 2019 r. rozpoczęto i zakończono proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez 
akcjonariusza Spółki. W ramach ABB cena sprzedaży jednej akcji Spółki ustalona została na poziomie 60 zł, a 
liczba akcji Spółki sprzedawanych przez Akcjonariusza ustalona została na poziomie 170.772, co stanowi ok. 7,37% 
w kapitale zakładowym Spółki, oraz ok. 7,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 13 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z 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 groszy) każda. 

Akcje serii F wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu stanowią 10% (dziesięć procent) wszystkich 
wyemitowanych przez Emitenta akcji. Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu w ASO na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi ,00154.23  zł (dwadzieścia trzy tysiące 
sto pięćdziesiąt cztery złote). 

http://www.scopefluidics.com/
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4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 
12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w 
zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO 

Szczegółowe informacje w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO przedstawiono 
poniżej. 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

Subskrypcja rozpoczęła się oraz zakończyła się w dniu 13 grudnia 2019 roku, tj. w dniu objęcia wszystkich 

oferowanych akcji serii F przez TOTAL FIZ. 

2. Data przydziału akcji: 

W trybie subskrypcji prywatnej nie dokonuje się przydziału akcji a inwestorzy nie składają zapisów, lecz zawierają 

umowy objęcia akcji. W ramach zakończonej subskrypcji prywatnej:  

a) zaoferowano wszystkie akcje serii F, 

b) skierowano ofertę do indywidualnie oznaczonego adresata TOTAL FIZ, 

c) TOTAL FIZ objął wszystkie akcje serii F oferowane w ramach subskrypcji prywatnej w dniu 13 grudnia 

2019 r. 

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 

Subskrypcja prywatna obejmowała 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: 

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze; nie występowała też redukcja. 

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane: 

Cena emisyjna za jedną akcję wyniosła 60,00 zł. Łączna cena emisyjna za wszystkie akcje serii F wyniosła 
13.892.400 zł. Cena za akcje serii F została opłacona wkładem pieniężnym na rachunek bankowy Emitenta. 

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji: 

Wymagany wkład pieniężny na pokrycie wszystkich akcji serii F został przez TOTAL FIZ wniesiony w dniu 13 
grudnia 2019 r. 

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 

Akcje serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie TOTAL FIZ, z którą została zawarta 
umowa objęcia akcji. 

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych 
transzach: 

Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem, tj. TOTAL FIZ. 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z 
określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po 
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 179.400,00 zł; 

b) Wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł; 

c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł, 

d) Promocji oferty: 0,00 zł 
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Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w 
sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości. 

4A. Informacja, czy Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych 

wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu ASO 

Emitent spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu ASO. 

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze 

wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji 
instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji 
instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści 

5.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne Zgromadzenie, 
zgodnie z postanowieniami art. 431 KSH. 

5.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych wraz z przytoczeniem jej 
treści  

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały 
walnego zgromadzenia. Uchwała taka, aby była skuteczna powinna, zgodnie z art. 415 § 1 KSH zostać podjęta 
większością trzech czwartych głosów oddanych, przy czym w interesie spółki walne zgromadzenie, na podstawie 
art. 433 § 2 KSH może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. W takim przypadku 
uchwała walnego zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru wymaga większości co najmniej czterech piątych 
głosów. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie 
sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Na podstawie stosowanego odpowiednio przepisu art. 310 § 2 KSH uchwała 
walnego zgromadzenia może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego, o jaką 
następuje podwyższenie (tzw. kapitał widełkowy). W takim przypadku podwyższenie kapitału zakładowego 
dochodzi do skutku z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest 
równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego przewidzianego w uchwale o podwyższeniu - oraz 
- złożenia przez zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. 
Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w granicach określonych w uchwale walnego zgromadzenia. 
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu 
spółki. 

- Akcje Serii F 

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
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. oraz zmiany Statutu z dnia 10 grudnia 2019 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu 
notarialnego przez Daniela Nestorowicza, notariusza w Warszawie (Repertorium A nr 303/2019). Treść niniejszej 
uchwały została przedstawiona poniżej: 
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W dniu 13 grudnia 2019 roku Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej za akcje nowej emisji 
akcji serii F Spółki. Zarząd dokonał ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 60,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt złotych) za jedną akcję serii F. 

Ze względu na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego realizowane na podstawie Uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2019 roku było podwyższeniem „widełkowym”, Zarząd 
Emitenta w dniu 16 grudnia 2019 roku działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 KSH złożył 
oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w Statucie Emitenta. Treść niniejszego oświadczenia została 
przedstawiona poniżej: 
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W dniu 16 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 
Emitenta. 

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w oparciu o Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 10 grudnia 2019 roku zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 2 stycznia 2020 roku. 
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5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 

sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

Akcje serii F zostały objęte za gotówkę, w ten sposób, że 231.540 akcji serii F zostało objętych za cenę emisyjną 
60,00 zł każda, tj. za łączną cenę emisyjną 13.892.400 zł. 

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami w kapitale zakładowym Scope 
Fluidics, w następujący sposób:  

a) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2019 - jeżeli zapisanie akcji serii F na 
rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Scope Fluidics w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, 

b) począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2020 - jeżeli zapisanie akcji serii F na 
rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Scope Fluidics w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, 
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na 
nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach 
uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku 
dokonania określonych zawiadomień 

7.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszom Emitenta 

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 KSH)  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, 
zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH 
dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy 
miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo 
poboru (art. 433 KSH)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie 
spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: 

1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 

2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku likwidacji Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje Emitenta są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w 
okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta (record date) a dniem 
zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta (art. 4064 KSH). 
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Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 KSH) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 
w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi. 

Prawo związane z wykupem akcji  

Zgodnie z art. 416 § 4 i 417 § KSH skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 
zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został 
zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności 
wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera postanowień, zgodnie z 
którymi istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta dokonana z zachowaniem warunków określonych w 
przepisie 417 § 4 KSH nie wymagałaby wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 

7.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Emitenta 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw i projektów uchwał (art. 400-401 KSH)  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 
Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o 
zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później 
niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza 
projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹-406³ KSH)  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 
na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 
imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i  świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w  walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani 
do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie 
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów 
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu.  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 
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imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela 
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce 
zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego 
zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą 
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz 
nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w 
postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; 
wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH) 

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej 
z posiadanych akcji. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 
KSH). Każda akcja, jeśli nie jest uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. W spółce 
publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu (art. 4122 KSH). 
Zgodnie z art. 4122 § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu lub inna osoba wymieniona 
w tym artykule pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym walnym zgromadzeniu. 
Zgodnie z art. 4122 § 4 pełnomocnik, o którym mowa w § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 
akcjonariusza. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH) 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub 
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź 
dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, które przysługuje 
Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie 
dotyczy akcji niemej),  

2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub 
podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH) 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 KSH)  

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może 
udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z tym, że 
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w 
miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia 
przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd 
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.  
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Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na 
podstawie art. 428 § 5 i 6 KSH (art. 429 § 2 KSH) 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH) 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 
czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub 
podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do 
naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani 
na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.  

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 
KSH)  

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób 
powołania Rady Nadzorczej. 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec 
określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 KSH)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej 
z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu 
powyższych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może 
żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Prawa związane z dokumentacją Emitenta 

– Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH). 

– Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 KSH). 

– Prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku 
Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 402² KSH). 

– Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania wydania odpisu wniosków 
w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 KSH). 

– Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych 
przez Zarząd odpisów uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki 
zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 421 KSH). 

– Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta 
(art. 505, 540, 561 KSH).  

– Prawo żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
oraz wystąpienia do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
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8. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, 

Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań 
finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów 
dokonujących badania) 

Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

- Piotr Garstecki – Prezes Zarządu, 

- Marcin Izydorzak – Członek Zarządu, 

- Szymon Ruta – Członek Zarządu 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

- Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Andrzej Chądzyński – Członek Rady Nadzorczej, 

- Robert Hołyst – Członek Rady Nadzorczej, 

- Piotr Michalski– Członek Rady Nadzorczej, 

- Patryk Mikucki - Członek Rady Nadzorczej. 

Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy 
wchodzi: 

- Michał Kowalczewski – Prezes Zarządu, 

- Bogusław Galewski – Wiceprezes Zarządu, 

- Robert Drążykowski – Członek Zarządu 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Autoryzowany Doradca nie posiada osób 
nadzorujących. 

Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 
podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie był 
Wojciech Drzymała wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 90095. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 
podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie był 
Wojciech Drzymała wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 90095. 

9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających 

istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego 
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy 
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada udziały w następujących spółkach: 

1) Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16, wejście A, KRS 
417594. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.094.000,00 zł i dzieli się na 161.880 udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł każdy. Emitent posiada 161.880 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.094.000 zł 
stanowiących 100% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 

2) Bacteromic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16, wejście A, KRS 666549. Kapitał 
zakładowy spółki wynosi 1.505.000,00 zł i dzieli się na 30.100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 
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Emitent posiada 30.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.505.000 zł, stanowiących 100% w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 

Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o. założone zostały w celu rozwijania odrębnych projektów, tj. 
prac badawczo-rozwojowych. Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. dedykowana jest do rozwoju systemu PCR|ONE, 
natomiast Bacteromic Sp. z o.o. dedykowana jest do rozwoju systemu BACTEROMIC. 

10. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i 
organizacyjnych  

10.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Piotr Garstecki – Prezes Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego ok. 14,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Marcin Izydorzak – Członek Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ok. 14,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Szymon Ruta – Członek Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego ok. 2,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Robert Hołyst – Członek Rady Nadzorczej jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ok. 1,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

10.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych a znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta 

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie zarządzającym funduszem TOTAL FIZ, który 
to fundusz posiada, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ok. 
26,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

10.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych oraz znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą  

Brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a 
Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych. 

11. Główne czynniki ryzyka związane z emitentem i wprowadzanymi 
instrumentami finansowymi 

11.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent 

11.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Na realizację celów strategicznych Emitenta mają wpływ m.in. czynniki makroekonomiczne. W najbliższym okresie 
należy do nich zaliczyć w szczególności czynniki wpływające na tzw. klimat inwestycyjny (poziom inflacji, wysokość 
stóp procentowych, indeksy giełdowe, ogólną kondycję polskiej oraz światowej gospodarki), sprzyjający 
podejmowaniu przez inwestorów decyzji o udziale kapitałowym w spółkach typu spin-off. Pogorszenie ogólnej 
sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie może skutkować utrudnionym dostępem do kapitału inwestycyjnego i 
w efekcie negatywnie wpłynąć na realizację projektów badawczo-rozwojowych Emitenta.  

11.1.2. Ryzyko związane z możliwością ujawnienia tajemnic handlowych 

Realizacja planów Emitenta może być uzależniona od zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących 
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Istnieje ryzyko, że informacje te zostaną ujawnione i wykorzystane 
przez osoby lub firmy współpracujące z Emitentem. Wykorzystanie tych informacji, w szczególności przez podmioty 
prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta, może negatywnie wpłynąć na efekt komercjalizacji 
projektów badawczo-rozwojowych Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent podpisuje umowy o 
zachowaniu poufności zarówno z pracownikami, jak i firmami współpracującymi z Emitentem w obszarach 
dotyczących prac badawczych i rozwojowych. 
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11.1.3. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi i możliwością ich zmiany 

Uregulowania prawne wpływające na otoczenie prawne Emitenta ulegają w Polsce częstym zmianom. Wszelkie 
tego typu zmiany niosą zaś za sobą ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe Emitenta. 
Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy charakteryzują się wysokim stopniem zróżnicowania w zakresie ich 
interpretacji. Oznacza to, że nawet przy dołożeniu należytej staranności przez Emitenta, podejmowane decyzje 
mogą w konsekwencji okazać się dla niego niekorzystne. 

11.1.4. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi praw własności intelektualnej i przemysłowej 

Emitent prowadzi działalność w obszarze, w którym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw własności 
intelektualnej oraz ich ochrony. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie są toczone 
żadne postępowania w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej. Emitent zamierza prowadzić działalność 
w taki sposób, by nie naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko 
Emitentowi będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Emitenta praw własności 
przemysłowej i intelektualnej. Wysunięcie takich roszczeń, nawet jeżeli będą one bezzasadne, może niekorzystnie 
wpłynąć na harmonogram realizacji strategii Emitenta, a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z 
koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe 
Emitenta.  

11.1.5. Ryzyko zmian w przepisach podatkowych oraz niejednoznacznego ich interpretowania 

Emitent podlega, w związku z prowadzoną działalnością, opodatkowaniu z tytułu różnorodnych podatków. Istnieje 
ryzyko, że zmiany podatkowe, wynikające ze zmiennej polityki podatkowej państwa, wpłyną negatywnie na 
prowadzoną działalność i sytuacje finansową Emitenta. Emitent monitoruje wprowadzane zmiany podatkowe oraz 
bierze je pod uwagę w procesie decyzyjnym. 

11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

11.2.1. Ryzyko związane z kursem walutowym 

Znaczna część podstawowych surowców i komponentów, wykorzystywanych przez Emitenta w działalności 
badawczo-rozwojowej, jest nabywana od dostawców zagranicznych. Walutami rozliczeniowymi są euro oraz dolar 
amerykański. Niekorzystne zmiany kursowe (osłabienie PLN w stosunku do EUR i USD) może zatem spowodować 
istotny wzrost kosztów operacyjnych, co w rezultacie może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i 
przekroczenie budżetu prac badawczo-rozwojowych.  

11.2.2. Ryzyko związane z konkurencją 

Celem strategicznym Emitenta jest zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad systemami diagnostycznymi 
PCR|ONE i BACTEROMIC oraz ich wprowadzenie na rynek jako najbardziej innowacyjnych urządzeń w określonej 
dziedzinie diagnostyki. Istnieje ryzyko, iż równolegle z pracami realizowanymi przez Emitenta i jego spółki celowe, 
inne zespoły naukowo-techniczne prowadzą prace badawczo-rozwojowe w tym samym zakresie. Tym samym 
istnieje ryzyko, iż przed komercjalizacją systemów rozwijanych przez Emitenta pojawią się na rynku inne urządzenia 
o właściwościach technicznych lepszych lub porównywalnych do PCR|ONE i BACTEROMIC. W celu ograniczenia 
tego ryzyka Emitent prowadzi działania w zakresie ochrony patentowej swoich rozwiązań, na bieżąco monitoruje 
rynek urządzeń diagnostycznych, monitoruje specjalistyczne i naukowe publikacje oraz patentowe bazy danych.    

11.2.3. Ryzyko związane z dostawcami 

Emitent w ramach prowadzonej działalności polega na dostawach od ograniczonej liczby dostawców wybranych 
materiałów i odczynników biologicznych, co w przypadku zaprzestania dostaw od tych dostawców, może wiązać 
się z ryzykiem ograniczenia, wstrzymania lub spowolnienia prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 
Podwyższenie cen dostaw materiałów i odczynników może spowodować wzrost kosztu prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się nie ograniczać do jednego dostawcy 
lub w przypadku takiej konieczności ustala alternatywnego dostawcę. 

11.2.4. Ryzyko związane z kadrą pracowniczą 

Emitent prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę i doświadczenie technologiczne wysoko wykwalifikowanej 
kadry menedżerskiej i specjalistów. Ewentualna utrata kluczowych pracowników może spowodować istotne 
trudności związane z kontynuacją i ukończeniem prac badawczo-rozwojowych nad prowadzonymi projektami, co 
może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.  

11.2.5. Ryzyko związane z utratą kluczowych zasobów (prototypy, dokumentacja badawcza) 

Utrata zasobów powstających w ramach realizacji prac badawczych (prototypy, dokumentacja badawcza) może 
spowodować wydłużenie terminu realizacji projektów i/lub zwiększyć wydatki związane z ich ukończeniem. 
Dodatkowo utrata zasobów może spowodować ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy. 
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11.2.6. Ryzyko związane z harmonogramem prac  

Zakończenie prac badawczo-rozwojowych wiąże się z koniecznością realizacji kilkuletniego harmonogramu prac. 
Na możliwość realizacji tego harmonogramu wpływ ma wiele różnorodnych czynników, zarówno o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ewentualne wystąpienie nieprzewidzianych opóźnień w realizacji przyjętego 
harmonogramu może negatywnie wpłynąć na sytuacje finansową Emitenta. 

11.2.7. Ryzyko związane z badaniami rejestracyjnymi 

Jednym z etapów prac nad systemami diagnostycznymi są badania rejestracyjne przeprowadzane w zewnętrznych 
laboratoriach. Istnieje ryzyko nieuzyskania planowanych wyników badań, co może spowodować konieczność 
modyfikacji elementów systemu PCR|ONE lub BACTEROMIC, a tym samym negatywnie wpłynąć na termin 
komercjalizacji urządzeń lub zwiększyć całkowity koszt prac badawczo-rozwojowych. 

11.2.8. Ryzyko związane z rejestracją urządzeń 

W ramach planowanego obecnie budżetu system PCR|ONE oraz BACTEROMIC będą zarejestrowane w Polsce w 
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Proces rejestracji 
może nie odbyć się w planowanym terminie lub rejestracja nie będzie możliwa, co może negatywnie wpłynąć na 
termin komercjalizacji urządzeń lub zwiększyć całkowity koszt prac badawczo-rozwojowych. 

11.2.9. Ryzyko związane z finansowaniem działalności i koniecznością pozyskania dodatkowych środków 

Od roku 2016, tj. od momentu zakończenia i rozliczenia kontraktu na realizację przez Emitenta usługi zleconej 
przez kontrahenta, jedynymi źródłami środków finansowych dla Emitenta są wkłady udziałowców oraz programy 
unijne. Brak planowanych przychodów ze sprzedaży, a tym samym zakładanych zysków operacyjnych powoduje, 
iż Emitent do kontynuowania oraz zakończenia prac nad systemami diagnostycznymi będzie nadal bazował na 
środkach finansowych pozyskanych w ramach podwyższenia kapitału Emitenta oraz dotacjach. W sytuacji gdy 
środki pozyskane z tych źródeł nie będą wystarczające do zakończenia prac badawczo-rozwojowych, Emitent 
będzie musiał podejmować działania zmierzające do ograniczenia planowanych budżetów, a tym samym 
funkcjonalności systemów, wydłużenia czasu realizacji wybranych etapów prac rozwojowych lub zmiany strategii i 
charakteru prowadzonej działalności.  

11.2.10. Ryzyko zwrotu dotacji 

Pozyskane przez Spółki z Grupy dotacje obwarowane są szeregiem warunków, których naruszenie może wiązać 
się z koniecznością zwrotu przyznanych dotychczas środków publicznych. Zarówno Bacteromic, jak i Curiosity 
Diagnostics realizują umowy o dofinansowanie z należytą starannością i zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami. 
Istnieje jednak ryzyko, iż w przypadku niewywiązywania się z zapisów zawartych w ww. umowach, bądź też 
nieosiągnięcia wszystkich założonych wskaźników projektu, Bacteromic i/lub Curiosity Diagnostics będą 
zobowiązane do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami lub części tej kwoty, co może mieć negatywny wpływ na 
działalność i osiągane wyniki finansowe Grupy. 

11.2.11. Ryzyko związane w prowadzeniem innowacyjnej działalności 

Działalność Emitenta związana jest z bardzo nowoczesnymi i innowacyjnymi dziedzinami nauki, co mimo 
doświadczenia zarządu i pracowników Emitenta, wiąże się z ryzykiem powstawania obszarów ryzyka nieujętych w 
dotychczasowych założeniach i planach Emitenta  

11.3. Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi do alternatywnego systemu obrotu 
instrumentami finansowymi Emitenta oraz rynkiem kapitałowym, na którym będą notowane 

11.3.1. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 
opóźnieniom w tym zakresie 

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie odbywa się na wniosek emitenta. Zgodnie z 
Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych, jako Organizator ASO, może 
wyrazić sprzeciw wobec wprowadzeniu instrumentów finansowych objętych wnioskiem do obrotu.  

Wydanie odmownej decyzji w tej sprawie może spowodować wstrzymanie lub całkowite przerwanie procesu 
wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu ASO organizator Alternatywnego Systemu Obrotu podejmuje uchwałę o odmowie 
wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem jeżeli: 

1. nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO;  
2. uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub  

interesowi jego uczestników, przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator Alternatywnego 
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Systemu, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę w 
szczególności:  

a. rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia płynności obrotu 
tymi instrumentami w alternatywnym systemie,  

b. warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem,  
c. prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł 

jej finansowania; lub  
3. uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku 

Nr 1 do Regulaminu ASO.  

Podejmując uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 
objętych wnioskiem Organizator Alternatywnego Systemu obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie 
przekazać emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania kopii uchwały o odmowie wprowadzanie emitent może złożyć na 
piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest rozpatrzyć 
ten wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim 
zasięgnięciu opinii Rady Giełdy.  

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do 
rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator 
Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, 
może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy.  

11.3.2. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z 
obrotu w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi: 

– na wniosek emitenta; 
– jeżeli uzna, że wymaga bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 
– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 
 
Zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu ASO, zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator 
Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec 
przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu 
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 
1 pkt 2) lub 3). 

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego 
Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji 
właściwego organu. 

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie 
jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby 
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu: 

1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 
ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym; 

1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 
decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 
3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż 
z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje 
instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 
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a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu, 

b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na 
zaspokojenie kosztów postępowania; 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 
4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek 
nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o 
umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze 
względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania. 

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, 
oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 
finansowymi.  

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty 
finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie 
jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu 
mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 12a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać 
niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni 
wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e- mail tego podmiotu.  

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć 
na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału 
wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie 
sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii 
Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli 
Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na 
uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną u chwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy.  

Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia 
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego 
rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi 
instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.  

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych 
może z ostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z 
obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 
od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje 
się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta. Ograniczenia tego nie stosuje się gdy 
wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek ich emitenta oraz w przypadkach, o 
których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) - 4) .  

Giełda przekazuje niezwłocznie KNF informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu z obrotu 
instrumentów finansowych. Informacje o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 3 ust. 1 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005. 

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO, przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi 
konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem 
uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może 
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać 
zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym 
zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 
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W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego 
w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, emitent zobowiązany jest do 
zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji 
Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o 
okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia 
zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1. 

W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej 
umowy, o którym mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i 
nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 
Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym 
Systemie Obrotu, w szczególności te określone w § 15a i 15b lub § 17-17b Regulaminu ASO, organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

– upomnieć emitenta; 
– nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 
może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na 
celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania 
określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie 
Obrotu. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega 
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na 
podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara 
ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.  

Zgodnie z § 17d Regulaminu ASO, jego organizator może opublikować na swojej stronie internetowej informację o 
stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W 
informacji tej organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku 
do tego emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 
obrotu w tym alternatywnym systemie lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi 
na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na żądanie Komisji, organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku 
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub 
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów. 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na 
stronie internetowej organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć 
decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać 
warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów 
inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i 
podaje tę informację do publicznej wiadomości.  

Zawieszenie notowań akcji lub ich wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie może mieć negatywny wpływ 
na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom 
ich zbywanie. 
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Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na NewConnect. 

11.3.3. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF kar administracyjnych na emitenta za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa  

Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na emitenta kary administracyjne 
za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi.  

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć, 
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do 
wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano uprawnienia do 
stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w maksymalnej wysokości 
i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 
MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacja-mi i nadużyciami na rynku, 
podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 
listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 
następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych (maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 
wysokości co najmniej):  

a) w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15% całkowitych rocznych 
obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w 
walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

b) w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2% całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a 
w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na 
dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

c) w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 
2014 r.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1i) Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z 
obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej 
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym 
za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Ponadto, zgodnie z ust. 1k) – w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 
przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i), zamiast kary, o której mowa w tych 
przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i), Komisja może nakazać podmiotowi, 
który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym 
terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany 
bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w ust. 1i). 

Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na NewConnect. 

11.3.4. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  

Inwestor nabywający akcje Spółki powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje 
na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w 
powiązaniu z relatywnie niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważone 
w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W Alternatywnym Systemie Obrotu występuje ryzyko zmian 
kursu akcji Spółki, które może, ale nie musi, odzwierciedlać jej aktualną sytuację ekonomicznej i rynkowej. 
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11.3.5. Ryzyko niskiej płynności rynku i akcji na rynku 

Kursy akcji notowanych na rynku NewConnect mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od 
kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności 
od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele 
czynników wpływających na ceny akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji 
i działań ich emitenta. Jednocześnie akcje notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą 
płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. Ponadto z uwagi na 
strukturę akcjonariatu Spółki istnieje ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku 
może być w praktyce niewielka. 

Istnieje zatem ryzyko, że posiadacz akcji Spółki nie będzie mógł ich sprzedać w wybranym przez siebie terminie i 
po satysfakcjonującej cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po 
cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem akcji Spółki w 
ramach transakcji zawartej w Alternatywnym Systemie Obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych akcji w 
wybranym przez siebie terminie albo po oczekiwanej cenie. 

W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli 
animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

12. Dane o Emitencie 

12.1. Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta 

Najważniejsze zdarzenia w historii działalności Emitenta zostały przedstawione poniżej. 

 

Data Zdarzenie 

2010 r. 
Sierpień – Założenie Scope Fluidics Sp. z o.o. przez Piotra Garsteckiego, Marcina 
Izydorzaka i Roberta Hołysta. Kapitał zakładowy Scope Fluidics Sp. z o.o. wynosi 
10.000,00 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 

2011 r. 

Maj – Przystąpienie do Spółki Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który nabywa 10% 
udziałów od dotychczasowych udziałowców Spółki. 

Zawarcie kontraktu z PZ Cormay S.A. na opracowanie systemu do wykonywania badań 
biochemicznych z pojedynczej kropli krwi (Projekt ANALIZATOR). 

2012 r. 

Luty – Utworzenie spółki Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. w celu realizacji projektu 
PCR|ONE. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 1.000 udziałów 
o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Emitent obejmuje 40% udziałów w spółce. 

Marzec – Przystąpienie do Spółki Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który 
nabywa 24,8% udziałów od dotychczasowych udziałowców Spółki. 

Projekt ANALIZATOR – Opracowanie pierwszych modułów technologii 
mikroprzepływowych.  

Projekt PCR|ONE – Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE w wysokości 2,1 mln 
zł. 

2013 r. 

Projekt ANALIZATOR – Opracowanie pierwszego prototypu analizatora. 

Projekt PCR|ONE – Zakończenie pierwszych dwóch etapów prac nad systemem 
PCR|ONE, tj. opracowanie specyfikacji systemu oraz koncepcji urządzenia. 

2014 r. 

Czerwiec – Podwyższenie kapitału Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. o kwotę 50.000,00 
zł poprzez utworzenie 1.000 nowych udziałów objętych w całości przez wszystkich 
dotychczasowych udziałowców spółki. Kapitał zakładowy Curiosity Diagnostics po 
podwyższeniu wynosi 100.000,00 zł i dzielił się na 2.000 udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł każdy. Udział Emitenta w spółce pozostaje na poziomie 40%. 

Projekt ANALIZATOR – Optymalizacja technologii i wytworzenie serii 3 sztuk 
prototypowych systemów. 

Projekt PCR|ONE – Zakończenie kolejnych etapów prac nad systemem PCR|ONE, tj. 
opracowanie koncepcji jednorazowego chipu oraz konstrukcja pierwszego prototypu 
urządzenia PCR|ONE. Uruchomienie procedury patentowej wynalazku IR, tj. modułu 
do ultraszybkiego PCR ze zintegrowaną detekcją. 

2015 r. 
Listopad – Nabycie przez Emitenta 590 udziałów w Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. od 
dotychczasowych udziałowców spółki. Udział Emitenta w spółce zwiększa się do 
69,5%. 
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Data Zdarzenie 

Projekt ANALIZATOR – Zakończenie i rozliczenie kontraktu. 

Projekt PCR|ONE – Opracowanie kolejnej generacji zintegrowanego prototypu 
urządzenia PCR|ONE. Zgłoszenie wynalazku IR w procedurze międzynarodowej PCT. 

2016 r. 

Kwiecień – Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 11.500,00 zł poprzez 
utworzenie 230 nowych udziałów objętych w całości przez TOTAL FIZ. Kapitał zakładowy 
Emitenta został podwyższony do kwoty 112.500,00 zł i dzielił się na 2.250 udziałów o 
wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Łączna cena objęcia akcji Emitenta przez TOTAL 
FIZ wyniosła 2.500.000 zł. Udział TOTAL FIZ w Spółce zwiększył się do 42%. 

Listopad – Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 24.500,00 zł poprzez 
utworzenie nowych udziałów objętych przez mniejszościowych udziałowców Emitenta w 
zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki Curiosity Diagnostics (w wyniku 
wymiany udziałów Emitent staje się właścicielem 94% udziałów w Curiosity Diagnostics 
Sp. z o.o.). Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do kwoty 137.000,00 zł i 
dzielił się na 2.740 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 

Projekt PCR|ONE – Konstrukcja 6 egzemplarzy zoptymalizowanych urządzeń 
PCR|ONE. Optymalizacja architektury chipa. Rozpoczęcie prac związanych z 
opracowaniem metodyki reakcji PCR dla panelu MRSA (wykrywanie bakterii gronkowca 
złocistego oraz genów odpowiedzialnych za dwa mechanizmy oporności na antybiotyki). 
Zgłoszenie wynalazku IR w Europejskim Urzędzie Patentowym, USA oraz w Chinach. 

Projekt BACTEROMIC – Rozpoczęcie prac nad systemem BACTEROMIC. Pozyskanie 
dofinansowania z funduszy UE na stworzenie prototypu systemu BACTEROMIC 
w wysokości około 1,6 mln zł. 

2017 r. 

Luty – Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Scope Fluidics Sp. z 
o.o. uchwały o przekształceniu Scope Fluidics Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Kapitał 
zakładowy Emitenta wynosił 137.000 akcji i dzielił się na 1.370.000 akcji imiennych o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Luty – Utworzenie spółki Bacteromic Sp. z o.o. w celu realizacji projektu BACTEROMIC. 
Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł każdy. Emitent objął 100% udziałów w spółce. 

Marzec – Rejestracja przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną przez Sąd Rejestrowy. 

Maj – Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 90.000,00 zł w drodze 
emisji 900.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 
zł. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do kwoty 227.000,00 zł i dzielił się 
na 2.270.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każdy. Cena emisyjna Akcji Serii C 
wyniosła 18,00 zł za akcję, a łączna wartość emisji wyniosła 16,2 mln zł. 

Sierpień – Pierwsze notowanie akcji Emitenta na rynku NewConnect. 

Grudzień – Zmiana adresu siedziby Emitenta. 

Projekt PCR|ONE – Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE na dalszy rozwój 
systemu PCR|ONE w kwocie ok. 5,5 mln zł. Zakończenie prac związanych 
z opracowaniem automatycznego chipu do analizy MRSA (wersja „direct PCR”). 
Zakończenie z pozytywną oceną kolejnego etapu procedury zgłoszeniowej przed 
Europejskim Urzędem Patentowym elementu systemu PCR|ONE, związanego z 
wynalazkiem ultraszybkiego grzania-chłodzenia oraz równoczesnej detekcji. Udzielenie 
przez Urząd Patentowy USA patentu na wynalazek p.t.: Device for simultaneous and   
uniform thermalcycling of samples and usesthereof, oznaczonego  numerem US 9 737  
892 B2. Patent dotyczy technologii stosowanej w systemie diagnostycznym PCR|ONE,  
pozwalającej na wykonywanie ultraszybkiego PCR w wielu próbkach jednocześnie, a 
także na zintegrowanie PCR i detekcji produktów reakcji w jednym module. Zakończenie 
etapu optymalizacji chipa i opracowania panelu MRSA – stworzony został zintegrowany 
chip mikroprzepływowy do przeprowadzania pełnej automatycznej procedury badania 
DNA – izolacji kwasów nukleinowych, ich amplifikacji oraz detekcji produktu reakcji. 
Projekt BACTEROMIC – Zakończenie prac nad koncepcją oraz wstępną architekturą 
systemu BACTEROMIC. Zakończenie etapu „Opracowanie projektu prototypu 
urządzenia, panelu oraz pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli”. 

2018 r. 

Styczeń – Podpisanie listu intencyjnego z ALAB Laboratoria dotyczącego współpracy w 
celu usprawnienia procesu industrializacji oraz rynkowej walidacji funkcjonowania  
kluczowych projektów firmy, w szczególności systemu PCR|ONE. 

Lipiec – podpisanie umowy z Clairfield Partners LLC, której przedmiotem jest doradztwo 
w procesie pozyskania inwestora strategicznego zainteresowanego nabyciem spółki 
celowej Curiosity Diagnostics. 
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Data Zdarzenie 

Grudzień – powołanie komitetu doradczego, który wspomaga Zarząd w dalszym rozwoju 
Spółki, a także zapewni transfer najnowszego know-how medycznotechnologicznego. 

Projekt PCR|ONE – Ukończenie prac nad panelem Clostridium difficile. Prewalidacja 
systemu PCR|ONE przeprowadzona w laboratorium mikrobiologicznym firmy ALAB 
Laboratoria. System uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – 
czułości i specyficzności. Testy potwierdziły, że system PCR|ONE może wejść w fazę 
optymalizacji, tj. ostatni etap przed uruchomieniem produkcji pilotażowej. 

Projekt BACTEROMIC – Zakończenie etapów „Uruchomienie prototypu i pilotażowej linii  
napełniania i zamykania paneli (F&S)” oraz „Walidacja prototypu i pilotażowej linii F&S. 
Rozbudowa portfolio patentowego. 

2019 r. 

Grudzień – Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 23.154,00 zł w drodze 
emisji 231.540 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. 
Cena emisyjna Akcji Serii F wyniosła 60,00 zł za akcję, a łączna wartość emisji wyniosła 
13,9 mln zł. 

Projekt PCR|ONE – Optymalizowanie konstrukcji panelu MRSA. Rozwój 
oprogramowania sterującego systemem. Uruchomiono pilotażową linię do napełniania i 
sklejania chipów mikroprzepływowych. Testy prewalidacyjne w laboratorium 
mikrobiologicznym firmy ALAB Laboratoria. 

Projekt BACTEROMIC – Uzyskanie dofinansowania w ramach 2 fazy europejskiego 
programu SME Instrument. 

 

12.2. Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta 

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych, zapewniającym ramy prawne, finansowe i 
infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how po to, by projekty mogły przeobrazić się w firmy typu start-up. 
Scope Fluidics koncentruje swoją uwagę na diagnostyce i ochronie zdrowia.  

Uruchamianie projektów poprzedzane jest identyfikacją problemu oraz sprawdzeniem i dostarczeniem dowodów 
na jego istotność w wymiarze społecznym i biznesowym. Po uzyskaniu finansowania projekt przeobrażany jest w 
firmę start-upową, której celem jest stworzenie produktu i wejście z nim na rynek. Po wprowadzeniu produktu na 
rynek firma start-upowa jest zbywana na rzecz branżowego inwestora.  

Połowa środków finansowych uzyskanych wskutek takiej transakcji pozostaje w Scope Fluidics (szczegółowe 
regulacje określa Statut Spółki) i przeznaczona jest do rozwijania kolejnych projektów. Pozostała część, stanowiąca 
wielokrotność wkładu inwestorów, jest wypłacana w formie dywidendy udziałowcom/akcjonariuszom Spółki. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu Spółka jest w stanie równocześnie zapewnić inwestorom zwrot zainwestowanych środków, 
podnosić swoją wartość i w wieloletniej perspektywie uruchamiać, komercjalizować i sprzedawać kolejne projekty 
z zakresu diagnostyki i ochrony zdrowia. 

Organizacja jako całość tworzy energetyczne, stymulujące środowisko, w którym potrzeby społeczne i 
skwantyfikowane potrzeby rynkowe zderzane są z potencjalnymi rozwiązaniami, w którym rozwiązania tworzone 
są z udziałem i we współpracy pomiędzy lekarzami i personelem medycznym a kierownikami projektów, inżynierami 
i naukowcami.  

Obecnie Scope Fluidics rozwija dwa projekty w dwóch odrębnych spółkach celowych.  

1. System PCR|ONE prowadzony jest w Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. 
2. System BACTEROMIC prowadzony jest w Bacteromic Sp. z o.o.  

System PCR|ONE 

W 2012 r. Scope Fluidics powołał do życia spółkę Curiosity Diagnostics, która rozwija system diagnostyczny, 
oferujący najszybszą na świecie amplifikację i detekcję materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i 
wirusowych – system PCR|ONE. Projekt stanowi odpowiedź na wysokie społeczne zapotrzebowanie dotyczące 
szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, która jest warunkiem nowoczesnej i spersonalizowanej terapii. 
Zakażenia szpitalne dotyczą od 5 do 10% wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć 
blisko 25% z nich. Szybka i dokładna identyfikacja patogenu powodującego infekcję jest niezbędna do 
przeprowadzenia odpowiedniego leczenia oraz odizolowania pacjentów w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się 
infekcji.  

Projekt PCR|ONE wpisuje się w globalny nurt walki z uodparnianiem się bakterii na antybiotyki. WHO prognozuje, 
że jeszcze w XXI w. wszystkie znane przy obecnym rozwoju technologii antybiotyki staną się nieskuteczne, a 
wszystkie infekcje czy niegroźne skaleczenia staną się potencjalnie śmiertelne. 
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System PCR|ONE będzie plasował się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Prognozowana 
globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld USD, co przy obecnej wartości 6,5 mld USD oznacza 
roczne tempo wzrostu w wysokości 9,1%. 

Badania przeprowadzone w USA wykazały, że 70% szczepów bakterii związanych z zakażeniami szpitalnymi 
wykazuje odporność na przynajmniej jeden antybiotyk wykorzystywany wcześniej w leczeniu schorzeń wywołanych 
przez tę bakterię. Niektóre mikroorganizmy są odporne na wszystkie dostępne antybiotyki i mogą być zwalczane 
tylko przy użyciu eksperymentalnych i często potencjalnie toksycznych leków. Już dziś trudne do wyleczenia stają 
się zakażenia ran, gruźlica, zapalenie płuc, sepsa, zapalenie ucha, zakażenia układu moczowego 

W grupie pacjentów z zakażeniami (w tym Staphylococcus aureus), którzy byli konsultowani przez zespół 
specjalistów ds. antybiotykoterapii (mikrobiolog, lekarz chorób zakaźnych), w porównaniu z grupą pacjentów, 
których leczono bez konsultacji, stwierdzono: 

– skrócenie czasu hospitalizacji (5–7 zamiast 9 dni), 
– zmniejszenie odsetka niepowodzeń terapeutycznych (15% zamiast 28%), 
– wzrost odsetka optymalnych kuracji (87% w miejsce 47%), 
– spadek śmiertelności z 8,3% do 6,6%, 
– spadek wydatków na leczenie o 15–50%. 

Jedną z głównych możliwości przeciwdziałania powszechnemu uodparnianiu się bakterii na antybiotyki jest walka 
z ich nadużywaniem. Rozwiązaniem tego problemu jest powszechna diagnostyka w szybkim i skutecznym formacie 
PoC (ang/ Point of Care). 

System PCR|ONE składa się z urządzenia (analizatora) oraz jednorazowego panelu (chipa mikroprzepływowego). 
Do daty niniejszego Dokumentu Informacyjnego w ramach prac nad systemem osiągnięto następujące etapy:  

a) opracowano koncepcję urządzenia i jednorazowego chipa mikroprzepływowego, 
b) opracowano dwie generacje urządzenia, 
c) zakończono prace nad optymalizacją chipa i opracowaniem metod biochemicznych, 
d) uzyskano gotowość do industrializacji systemu, 
e) uzyskano w USA patent na wynalazek, stanowiący kluczową technologię dla działania systemu PCR|ONE, 
f) opracowano panel Clostridium difficile, 
g) podpisano umowę z doradcą transakcyjnym w zakresie komercjalizacji systemu PCR|ONE, 
h) dokonano prewalidacji systemu PCR|ONE w laboratorium mikrobiologicznym firmy ALAB laboratoria, 
i) uzyskano gotowość systemu do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych, 
j) otrzymano informację o decyzji o przyznaniu europejskiego patentu na wynalazek stanowiący kluczową 

technologię dla działania systemu PCR|ONE 
k) otrzymano wyniki drugiej tury testów prewalidacyjnych systemu w laboratoriach firmy ALAB, 
l) uruchomiono linię produkcyjną na potrzeby systemu PCR|ONE  
m) rozpoczęto testy przedrejestracyjne (weryfikacja i walidacja systemu) niezbędne w procedurze rejestracji i 

certyfikacji systemu PCR|ONE – panel MRSA/SA 

Do dnia 31 marca 2020 r. wydatki na system wyniosły ok 19 mln zł.  

W grudniu 2016 r. spółka Curiosity Diagnostics złożyła do NCBiR wniosek o przyznanie grantu z programu tzw. 
„szybka ścieżka” w wysokości 5,62 mln zł. W marcu 2017 r. wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. 

Spółka rozwija obecnie trzy panele: (i) MRSA (Methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, Gronkowiec złocisty 
oporny na metycylinę) (ii) Clostridium difficile oraz (iii) Covid-19. 

Panel MRSA – PCR|ONE 

Szacuje się, że od 10 do 50% populacji jest stale lub okresowo nosicielami gronkowca złocistego. Należy on do 
bakterii warunkowo chorobotwórczych – powoduje zakażenia tylko w sprzyjających warunkach, takich jak obniżona 
odporność, przerwanie ciągłości tkanek czy równoczesne występowanie innych schorzeń. W szpitalach 
odpowiedzialny jest za ropne zakażenia skóry i tkanek podskórnych oraz zakażeń ran pooperacyjnych. Z tego 
względu przed planowanymi operacjami podaje się profilaktycznie antybiotyki. Ponieważ ponad 90% szczepów 
Staphylococcus aureus izolowanych od hospitalizowanych chorych jest niewrażliwych na działanie penicylin, 
podaje się metycylinę, a w wypadku MRSA antybiotyk ostatniej szansy – wankomycynę. Zastosowanie 
nieskutecznego antybiotyku naraża pacjenta na bardzo poważne w skutkach zakażenie. Zakażenia gronkowcem 
powodują powikłania w przebiegu choroby, a także wydłużają okres hospitalizacji (przeciętnie o 5–10 dni), co 
znacznie powiększa koszty opieki nad pacjentem. 

System PCR|ONE umożliwi błyskawiczne przeprowadzanie badań przesiewowych pod kątem MRSA wszystkich 
pacjentów przyjmowanych do szpitala. Szybka detekcja patogenu i jego oporności na metycylinę jest niezbędna do 
wprowadzenia odpowiedniego leczenia i odizolowania pacjentów w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się 
gronkowca.  

Szpitalne zakażenie gronkowcem złocistym jest jednym z najczęstszych przyczyn domagania się odszkodowania 
od szpitali na drodze prawnej. W latach 2003–2005 aż w 32% przypadków przedmiotem roszczenia było zakażenie 
szpitalne, najczęściej powodowane gronkowcem złocistym (37% wśród roszczeń o zakażenie) (J. Pałka, W. 
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Truszkiewicz, Zakażenia szpitalne jako przyczyna cywilnych roszczeń pacjentów, sprawozdanie z konferencji PZU 
S.A. –PZU Życie S.A.). Zastosowanie badań przesiewowych wśród nowo przyjętych pacjentów jest rozwiązaniem 
na wszystkie ww. problemy. Wprowadzenie takich badań w Holandii, Szwecji i Danii pozwoliło na wyeliminowanie 
zakażeń Staphylococcus aureus z tamtejszych szpitali, co zaowocowało znacznymi oszczędnościami dla służby 
zdrowia. Dodatkowo zastosowanie błyskawicznej metody diagnostycznej, na jaką pozwala system PCR|ONE, 
umożliwia podanie odpowiedniego antybiotyku nawet w pilnych przypadkach, np. osobom po wypadku. Panel 
MRSA systemu PCR|ONE będzie służył do badań przesiewowych wszystkich pacjentów przyjmowanych do 
hospitalizacji oraz osób poddawanych nagłym interwencjom medycznym. 

Panel Clostridium – PCR|ONE 

Nosicielami Clostridium difficile jest tylko 3% osób dorosłych. Wskaźnik ten zwiększa się radykalnie wśród 
pacjentów hospitalizowanych, u których waha się od 20 do 40%. Powszechne podawanie antybiotyków w 
szpitalach, zwłaszcza o szerokim spektrum działania, sprzyja zakażeniu poprzez zniszczenie naturalnej flory 
jelitowej. Wytwarzane przez Clostridium difficile spory są niewrażliwe na antyseptyczne środki alkoholowe i 
większość szpitalnych środków dezynfekcyjnych, co sprzyja przenoszeniu zakażenia pomiędzy pacjentami. 
Zakażenia Clostridium difficile są przyczyną wielu objawów chorobowych: od biegunki do ciężkiego zapalenia jelita. 
Aż w 37% przypadków zakażenie ma postać ciężką lub powikłaną, mogącą nawet doprowadzić do zgonu, 
zwłaszcza przy zakażeniu hiperwirulentnym szczepem NAP1. Zakażenie tym szczepem powoduje śmierć u 16,7% 
osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii. 

Ze względu na łatwość przenoszenia zakażenia Clostridium difficile i wysoką przeżywalność spor najlepszym 
rozwiązaniem profilaktycznym jest izolacja chorych. Wymaga ona powszechnego zastosowania szybkiej i 
precyzyjnej metody diagnostycznej, takiej jaką oferuje system PCR|ONE. Umożliwi on natychmiastowe rozpoczęcie 
leczenia i izolację chorego (znaczne zredukowanie zakażeń szpitalnych wywołanych Clostridium difficile), 
identyfikację rodzaju toksyn wytwarzanych przez bakterię oraz wykrycie obecności najbardziej niebezpiecznego 
szczepu NAP1 (wdrożenie spersonalizowanej terapii). Dla szpitala przyniesie to wymierne korzyści finansowe ze 
względu na znaczne skrócenie hospitalizacji (średnio 5–10 dni). System rozliczenia szpitala z centralną instytucją 
finansującą służbę zdrowia (np. w Polsce) motywuje szpitale do jak najszybszego wyleczenia pacjentów, ponieważ 
otrzymują one kwotę zależną od danej jednostki chorobowej, a nie od czasu leczenia. Skuteczne zapobieganie 
zakażeniom szpitalnym, wydłużającym czas hospitalizacji i zwiększającym jej koszty, jest zatem dla szpitali 
efektywne ekonomiczne. Panel Clostridium systemu PCR|ONE będzie służył do badań przesiewowych wszystkich 
pacjentów wykazujących objawy mogące świadczyć o zakażeniu Clostridium difficile. 

Panel Covid-19 – PCR|ONE  

W dniu 13 marca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym 
wirusowe zakażenia dróg oddechowych o opracowanie ultra-szybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, 
powodującego chorobę Covid-19. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 9/2020. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 w sprawie warunkowego rozszerzenia modelu rozwoju projektów 
realizowanych przez Scope Fluidics, mając na uwadze ogłoszenie pandemii Covid-19 oraz rosnące 
zapotrzebowanie na wykrywanie potencjalnie pandemicznych zakażeń wirusowych w przyszłości, Zarząd uznał, że 
należy nadać priorytet rozbudowie portfolio produktowego PCR|ONE i rozszerzyć je o detekcję wirusa SARS-CoV-
2, powodującego chorobę Covid-19. 

Działania te zostaną podjęte w ramach prac nad rozszerzeniem portfolio testów diagnostycznych PCR|ONE i będą 
obejmować prace bioinformatyczne, opracowanie metody izolacji materiału genetycznego oraz optymalizację 
procedury oczyszczania próbki pod kątem ekstrakcji materiału genetycznego z wymazów gardłowych. 

Ww. działania będą realizowane z wykorzystaniem środków finansowych posiadanych przez Spółkę. Zakończenie 
ww. prac w ocenie Zarządu może zwiększyć atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE. Spółka analizuje 
możliwości pozyskania finansowania na certyfikację i wdrożenie produkcji testów wykrywających SARS-CoV-2, w 
tym m.in. z funduszy Unii Europejskiej wspierających rozwój nowoczesnych technologii oraz ochrony zdrowia. 

System BACTEROMIC 

Wizja stworzenia systemu BACTEROMIC wykrystalizowała się na początku 2016 r. Na drodze konsultacji z 
klinicystami oraz na podstawie danych literaturowych oceniliśmy, iż system do automatycznej i unikalnie 
kompleksowej oceny antybiotykowrażliwości bakterii chorobotwórczych odpowiada na bardzo istotną potrzebę 
społeczną w światowej ochronie zdrowia oraz umożliwia uzyskanie istotnej przewagi nad obecną na rynku 
konkurencją, co w konsekwencji pozwala opracować atrakcyjny produkt na rynek o wartości około 1 mld USD 
rocznie (światowo).  

Odkrycie i wprowadzenie do użytku antybiotyków było największą rewolucją w historii medycyny. Od wprowadzenia 
w latach 40. ubiegłego wieku penicyliny antybiotyki praktycznie wymazały z naszej świadomości strach przed 
zakażeniami bakteryjnymi. Cała medycyna interwencyjna jest bowiem możliwa dzięki skutecznemu działaniu 
antybiotyków: począwszy od prostych zakażonych skaleczeń po operacje chirurgiczne, transplantologię czy 
leczenie immunosupresyjne. 
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Nasza cywilizacja zachłysnęła się skutecznością antybiotyków. Po wielkim początkowym sukcesie penicyliny, 
streptomycyny, chloramfenikolu, erytromycyny, tetracykliny, wankomycyny, metycyliny, ampicyliny i cefalosporyn 
na kilkadziesiąt lat przemysł farmaceutyczny zaprzestał wprowadzania nowych antybiotyków. Także skuteczność 
antybiotyków pierwszorzutowych spowodowała mały nacisk na rozwój technik diagnostycznych.  

Niestety, bakterie szybko uodporniły się na antybiotyki. W czasie od 2 (dla metycyliny) do prawie 40 lat (dla 
wankomycyny) bakterie pozyskały oporność na praktycznie wszystkie istniejące antybiotyki. Ta oporność bardzo 
szybko się szerzy. Dla przykładu w Chinach na początku 2016 r. głośno mówiło się o odkryciu oporności na kolistynę 
(antybiotyk ostatniego rzutu, z grupy polimyksyn). Używano go tam powszechnie w hodowlach trzody. Obecnie 
(początek 2017 r.) oporność na kolistynę regularnie wykrywa się również w Polsce.  

Od lat 80. obserwujemy lawinowo rosnącą liczbę oporności na antybiotyki i rosnącą epidemiologię oporności 
antybiotykowej. Jest to tykająca bomba zegarowa. Przy obserwowanej szybkości szerzenia się obecności opornych 
patogenów przewidywania WHO, rządu brytyjskiego, komisji Senatu USA czy Komisji Europejskiej mówią o nawet 
10 mln ofiar rocznie (tj. 1/1000 mieszkańców planety rocznie). Liczba powikłanych zakażeń jest i będzie wielokrotnie 
większa, powodując znaczącą uciążliwość dla chorych oraz gigantyczne koszty w sektorze zdrowia.  

By uzmysłowić skalę kosztu dla gospodarki, w samych USA wydatek wynikający z oporności patogenów 
bakteryjnych szacuje się na 55 mld USD rocznie, w tym 20 mld USD kosztów bezpośrednich i 35 mld USD 
pośrednich, np. zwolnień, obniżonej koniunktury, odszkodowań itp.  

Należy spodziewać się opracowania nowych antybiotyków, ale nie można oczekiwać, aby nowe substancje 
stanowiły rozwiązanie problemu w skali najbliższych 10–20 lat. Wszystkie gremia eksperckie i raporty na temat 
problemu antybiotykooporności wskazują, iż najważniejszym kierunkiem walki z bakteriami opornymi na antybiotyki 
jest rozwój technologii diagnostycznych. Powszechnie wiadomo, że terapie celowane, czyli stosowanie 
antybiotyków dobranych na podstawie wiedzy o wrażliwości bakterii, są nawet dwukrotnie bardziej skutecznie niż 
terapie empiryczne, biorąc pod uwagę czas hospitalizacji, liczbę nawrotów i koszty leczenia. Ponad 70% 
antybiotyków przepisuje się niepotrzebnie albo są nieskuteczne. Nawet jeżeli w najbliższych kilkudziesięciu latach 
zostaną wprowadzone nowe leki, należy się spodziewać, że nacisk i nakłady na szczegółową diagnostykę 
pozostaną na bardzo wysokim poziomie. Będzie to bowiem jedyny sposób na utrzymanie skuteczności 
antybiotyków. 

Medycyna potrzebuje systemów diagnostycznych, które w możliwie krótkim czasie i możliwie ekonomicznie 
pozwalają zidentyfikować patogen bakteryjny oraz określają jego wrażliwość (lub oporność) na możliwie najszerszą 
gamę dostępnych antybiotyków, a także – w przypadku ich istnienia – określają rodzaj i mechanizm działania 
oporności na dany antybiotyk lub daną grupę antybiotyków. Koncepcja systemu BACTEROMIC odpowiada na 
określone powyżej zapotrzebowanie.  

Popyt na takie rozwiązania diagnostyczne wynika z: 

– ogólnego trendu w kierunku rozpowszechniania terapii celowanych, opartych na szczegółowej wiedzy o 
lekowrażliwości bakterii powodujących zakażenie; 

– braku innych możliwości ratowania życia w przypadku zakażenia szczepami opornymi na większość 
dostępnych antybiotyków; 

– przygotowania się do stopniowego wprowadzania kombinacji antybiotyków do użytku w przypadkach zakażeń, 
w których żadne antybiotyki administrowane pojedynczo nie są skuteczne. 

Do daty sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w ramach prac nad systemem osiągnięto 
następujące etapy: 

a) koncepcję rozwiązania w ramach którego możliwe będzie skonstruowanie przełomowego systemu 
BACTEROMIC, 

b) dokumentację koncepcji systemu zawierającą: opis funkcjonalności systemu, opis rekomendowanych 
rozwiązań technicznych, wstępną analizę rynku, wstępną analizę budowania portfolio ochrony patentowej i 
wstępną analizę procedury rejestracyjnej systemu. 

c) opracowanie architektury systemu, 
d) opracowano projekt prototypu urządzenia, panelu oraz pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli,. 
e) uruchomiono prototyp i pilotażową linię F&S (filling and sealing), 
f) zakończono pierwsze testy systemu BACTEROMIC w Narodowym Instytucie Leków, 
g) dokonano walidacji prototypu i pilotażowej linii F&S, 
h) zakończono testy systemu BACTEROMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc w Warszawie, 
i) uzyskano gotowość do industrializacji systemu oraz opracowano projekt linii F&S. 
j) uzyskano gotowość do badań przedrejestracyjnych. 

Do dnia 31 marca 2020 r. wydatki na system wyniosły ok 6,5 mln zł.  

W grudniu 2016 r. Emitent otrzymał decyzję o pozytywnym wyniku konkursu i przyznaniu grantu w wysokości 1,5 
mln zł. W październiku 2019 roku spółka zależna od Emitenta, Bacteromic Sp. z o.o. podpisała umowę z The 
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na dofinansowanie projektu BACTEROMIC 
w kwocie 1,927 mln EUR. Kwota ta pokryje 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji projektu.  
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12.3. Zwięzłe przedstawienie akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przedstawia się następująco: 

Tabela 1. Struktura akcjonariatu Scope Fluidics S.A. wg stanu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

Akcjonariat Liczba akcji 
% kapitału 

zakładowego 
Liczba głosów 

% głosów na 
WZ 

TOTAL FIZ (wraz z podmiotami zależnymi) 668.449 26,13%  668.449 26,13%  

Piotr Garstecki 374.924 14,65% 374.924 14,65% 

Marcin Izydorzak 366.355 14,32% 366.355 14,32% 

Esaliens TFI S.A. 161.105 6,30% 161.105 6,30% 

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na 
WZ) 

987.457 38,60% 987.457 38,60% 

Razem 2.558.290 100% 2.558.290 100% 

Źródło: Emitent 

13. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz 

wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 255.829 zł 
(dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na: 2.558.290 (dwa miliony 
pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda, w tym: 

– 101.107 imiennych serii A, 
– 1.268.893 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
– 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
– 34.050 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
– 11.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
– 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
– 11.350 akcji zwykłych imiennych serii G. 

Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.  

W dniu 16 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i 
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie w związku z zakończoną subskrypcją akcji serii F 
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2019 r. 
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. oraz zmiany Statutu.  

Zarząd Spółki oświadczył, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 23.154 zł w drodze emisji 
231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W związku z powyższym 
Zarząd dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 4 ust. 1 i 2 Statutu 
następującego brzmienia:  

1. Kapitał zakładowy Spółki 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 
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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. 

W dniu 16 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 
Emitenta. 

Zmiana Statutu została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 stycznia 2020 roku.  

Informacje o Emitencie wraz z dokumentami korporacyjnymi znajdują się na stronie internetowej Emitenta w 
zakładce relacje inwestorskie. 

13a. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału 

obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia 
sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja 
zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego. 

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 
miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

13b. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji 
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w 
wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze 
wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do 
nabycia tych akcji 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji 
zamiennych na akcje, obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub z tytułu 
realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne 
podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień. 

13c. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na 

podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 
zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 
trybie 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 70.000 warrantów 
subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na nowe akcje, o których 
mowa w § 7 ust. 5 Statutu („Nowe Akcje”), z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”).  

Zgodnie z § 7 ust. 5 Statutu Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta poprzez 
emisję nowych akcji zwykłych imiennych kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł 
każda, w ilości nie większej niż 3,5% wartości kapitału zakładowego na dzień podwyższenia i jednocześnie nie 
więcej niż 70.000 akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 7.000,00 zł, w drodze 
jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tj. z upływem 3 lat od 27 marca 2017 r.). 

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję. Nowe 
Akcje obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej. Zarząd może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady 
pieniężne lub niepieniężne.  

O wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych oraz z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego decyduje Zarząd. 

W dniu 11 października 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 34.050 (słownie: trzydzieści cztery 
tysiące pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Informacje o emisji warrantów subskrypcyjnych 
serii A zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi Emitenta nr 9/2017 i 10/2017. 
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W dniu 2 października 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 11.350 (słownie: jedenaście tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B. Informacje o emisji warrantów subskrypcyjnych 
serii B zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Emitenta nr 12/2018. 

W dniu 19 lutego 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił dokonać emisji 11.350 
warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C. Informacje o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zostały 
przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Emitenta nr 4/2020. 

14. Wskazanie miejsca udostępnienia  

14.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu 
informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub 
instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe  

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów finansowych 
tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (zakładka relacje 
inwestorskie): http://scopefluidics.com/relacje-inwestorskie/.  

14.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi 
emitenta przepisami  

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy 
Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect: http://www.newconnect.pl oraz na stronie 
internetowej Emitenta (zakładka relacje inwestorskie): http://scopefluidics.com/relacje-inwestorskie/. 

http://scopefluidics.com/relacje-inwestorskie/
http://www.newconnect.pl/
http://scopefluidics.com/relacje-inwestorskie/
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 – Aktualny odpis z KRS 
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Załącznik 2 – Statut 

 

STATUT SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS  

SPÓŁKA AKCYJNA  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stawający, zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.  

2. Spółka działa pod firmą: Scope Fluidics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Scope Fluidics 

S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.   

5. Spółka powstała wskutek przekształcenia spółki „SCOPE FLUIDICS” Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375116.   

 

Przedmiot działalności Spółki 

§ 2. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

2) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 

3) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;  

4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych; 

5) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

6) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

7) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

8) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim;  

9) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;  

10) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;  

11) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 

12) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

13) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych; 

14) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

15) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;  

16) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; 

17) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 

18) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; 

19) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; 

20) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych; 
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21) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

22) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych; 

23) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

24) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;  

25) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; 

26) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; 

27) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; 

28) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; 

29)  33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; 

30) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; 

31) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

32) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  

33) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepów, straganami i targowiskami; 

34) 58.11.Z Wydawanie książek;   

35) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;   

36) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;  

37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;  

39) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 

40) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

41) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;  

42) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 

43) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

44) 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

45) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;   

47) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 

48) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

49) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.  

50) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;  

2. Operacje gospodarcze Spółka może prowadzić na rachunek własny oraz na podstawie zleceń osób trzecich.  

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka 

jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności. 

4. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych 

kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się 

do tego wymogu przed podjęciem działalności. 

 

Czas trwania Spółki. 

§ 3. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
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Kapitał zakładowy 

§ 4. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.829 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) 

i dzieli się na: 2.558.290 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) 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. 

7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii G o kolejnych numerach od 00001 

do 11350. 

3. Przy założeniu Spółki akcje zostały objęte przez założycieli Spółki w następujący sposób:  

1) Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NIP 1080007268, objął 478.236  

(czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł 

(dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0478236 i o łącznej wartości nominalnej 47 823,60 zł 

(czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy);  

2) Piotr Garstecki objął 373.591 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o 

wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0478237 do 0851827 i o łącznej 

wartości nominalnej 37 359,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć 

groszy);   

3) Marcin Izydorzak objął 361.458 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji o 

wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0851828 do 1213285 i o łącznej 

wartości nominalnej 36 145,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt 

groszy);   

4) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk objął 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) akcji o 

wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1213286 do 1314392 i o łącznej 

wartości nominalnej 10 110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy);   

5) Robert Hołyst objął 40.443 (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 

0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1314393 do 1354835 i o łącznej wartości nominalnej 

4 044,30 zł (cztery tysiące czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy); 



 

Scope Fluidics S.A. Dokument Informacyjny 51 

6) Piotr Korczyk objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) 

każda o numerach od 1354836 do 1359890 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych 

pięćdziesiąt groszy);   

7) Tomasz Kamiński objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć 

groszy) każda o numerach od 1359891 do 1364945 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć 

złotych pięćdziesiąt groszy);   

8) Paweł Dębski objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć 

groszy) każda o numerach od 1364946 do 1370000 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć 

złotych pięćdziesiąt groszy). 

4. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty przez założycieli Spółki w całości ich 

udziałami w majątku spółki przekształcanej „SCOPE FLUIDICS” Sp. z o.o. z/s w Warszawie, zarejestrowanej 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375116.   

 

Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji i instrumentów dłużnych  

§ 5. 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.   

2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, 

proporcjonalnie do posiadanych akcji.   

3. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje na 

okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez 

akcjonariusza.   

4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.  

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje 

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.   

6. Spółka może prowadzić zapis akcji w postaci zdematerializowanej.   

 

Podział zysku 

§ 6. 

1. Podział zysku Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ustępów 

poniższych.   

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do wypłaty na rzecz akcjonariuszy 

przeznacza się co najmniej połowę środków finansowych uzyskanych w roku obrotowym przez Spółkę od 

podmiotów niepowiązanych wskutek sprzedaży akcji, udziałów, obligacji zamiennych na akcje lub 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Decyzja o wysokości wypłaty w wysokości przewyższającej 

połowę uzyskanych środków należy do Zarządu i jest uzależniona od bieżącej i przewidywanej sytuacji 

finansowej Spółki. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych. Forma 

wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów. Łączne 

wypłaty na rzecz akcjonariuszy w danym roku kalendarzowym nie mogą przekraczać kwoty określonej decyzją 

Zarządu, o której mowa w niniejszym ustępie.   

3. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 

4. Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów 

tworzyć kapitały (fundusze), w tym kapitały (fundusze) zapasowe lub rezerwowe. O likwidacji oraz ustaleniu 
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zasad wykorzystania danego kapitału (funduszu) postanowią akcjonariusze na mocy uchwały tworzącej taki 

kapitał (fundusz).   

5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

 

Warranty subskrypcyjne  

§ 7.  

1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) 

warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje, 

o których mowa w ust. 5 poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”). 

Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż 

okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6 poniżej.   

2. Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant 

Subskrypcyjny.  

3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.   

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności 

Zarząd jest upoważniony do określenia: 

a) osób uprawnionych do objęcia Warrantów Substytucyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia 

Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry 

menedżerskiej Spółki;  

b) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subskrypcyjnego,  

c) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,  

d) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.  

5. W związku z postanowieniami ust. 14 powyżej, Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych imiennych serii B lub kolejnych serii o wartości 

nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości nie większej, niż 3,5 % (trzy i pół 

procent) wartości kapitału zakładowego na dzień podwyższenia i jednocześnie nie więcej, niż 70.000 (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 7.000 zł 

(słownie: siedem tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał 

docelowy).   

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z 

upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

7. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.   

8. Nowe Akcje obejmowane są w ramach subskrypcji prywatnej.   

9. Zarząd, z wyłączeniem Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:   

a) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji,  

b) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,   

c) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji,   

d) wydania Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne,   

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania działań w sprawie ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym,   
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10. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do 

Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.   

11. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu Spółka może emitować papiery wartościowe 

imienne uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (Warranty Subskrypcyjne 

na Akcje). Do Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 9 lit. 

a). Wykonanie prawa z Warrantu Subskrypcyjnego na Akcje będzie możliwe w terminie do dnia 28 lutego 

2027 r.   

 

Zbycie akcji przez akcjonariusza, prawo przyłączenia i prawo pierwszeństwa  

§ 8. 

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.  

2. Zbycie akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami dokonywane jest bez ograniczeń. 

3. W przypadku, gdy do akcjonariusza skierowana zostanie w dobrej wierze przez Kupującego oferta nabycia 

akcji imiennych, akcjonariusz ten poinformuje na piśmie Zarząd o tej ofercie („Oferta Osoby Trzeciej”). Zarząd 

poinformuje pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne o tej ofercie i jej treści („Zawiadomienie 

o Sprzedaży”), w oparciu o informację od akcjonariusza zawierającą:   

a) tożsamość akcjonariusza,   

b) liczbę akcji imiennych objętych Ofertą Osoby Trzeciej,   

c) zamiar sprzedaży akcji imiennych, w tym liczbę akcji imiennych, jaką sam akcjonariusz zamierza 

sprzedać,   

d) tożsamość Kupującego,   

e) spodziewaną datę realizacji sprzedaży akcji imiennych na rzecz Kupującego,   

f) zaoferowaną cenę sprzedaży akcji imiennych, w tym cenę podaną na zasadzie ceny za każdą akcję,   

g) warunki zapłaty ceny.   

4. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Sprzedaży pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne składają 

Spółce i wszystkim akcjonariuszom posiadającym takie akcje w terminie 10 (dziesięciu) dni oświadczenie o 

zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia do sprzedaży akcji Kupującemu na warunkach przedstawionych 

w Ofercie Osoby Trzeciej oraz o ilości akcji, których dotyczy zamiar („Akcje Zbywane”).   

5. W stosunku do wszystkich Akcji Zbywanych akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo 

pierwszeństwa nabycia na warunkach zawartych w Ofercie Osoby Trzeciej,   

6. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez złożenie Zarządowi odpowiedniego oświadczenia (w tym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz podał Spółce adres, na który można wysyłać 

zawiadomienia) w terminie 10 (dziesięciu) dni od doręczenia mu zawiadomienia o zamiarze zbycia Akcji 

(„Zawiadomienie o Pierwszeństwie”). W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa przez więcej niż jednego 

uprawnionego akcjonariusza Akcje Zbywane rozdziela się pomiędzy uprawnionych akcjonariuszy, którzy 

złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa proporcjonalnie w stosunku do posiadanych przez 

nich akcji imiennych (jako 100% traktuje się sumę akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy 

posiadających akcje imienne, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa).  Uprawnieni 

akcjonariusze, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa mogą uzgodnić inną proporcję 

obejmowania Akcji Zbywanych, o ile przedstawią jednomyślne oświadczenie Zarządowi Spółki; w przypadku 

powstania wartości ułamkowych, przydziału dokonuje Zarząd. 

7. W terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa 

nabycia akcji imiennych, Zarząd informuje akcjonariusza zbywającego Akcje Zbywane o braku wyrażenia 

zgody na planowane zbycie i jako nabywców wskazuje uprawnionych akcjonariuszy, którzy skorzystali z 
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prawa pierwszeństwa. W tym samym terminie Zarząd informuje także akcjonariuszy, którzy skorzystali z 

prawa pierwszeństwa. 

8. Umowy zbycia Akcji Zbywanych zostają zawarte w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania przez 

Zarząd, za cenę zawartą w Ofercie Osoby Trzeciej oraz terminem płatności określonym w Ofercie Osoby 

Trzeciej.   

9. Właścicielom akcji imiennych, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa, przysługuje prawo domagania 

się, by ich akcje zostały sprzedane Kupującemu na warunkach przedstawionych w Ofercie Osoby Trzeciej, 

poprzez doręczenie akcjonariuszowi, który otrzymał Ofertę Osoby Trzeciej, pisemnego zawiadomienia nie 

później, niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, określającego liczbę akcji pozostałych z Akcji Zbywanych, 

które dany akcjonariusz zamierza sprzedać Kupującemu („Zawiadomienie o Przyłączeniu”).  

10. Jeżeli Zawiadomienie o Przyłączeniu zostanie doręczone akcjonariuszowi, a Oferta Osoby Trzeciej nie 

obejmuje wszystkich akcji pozostałych z Akcji Zbywanych, które wszyscy akcjonariusze zamierzają sprzedać 

Kupującemu, wówczas akcjonariusze pragnący sprzedać akcje będą uprawnieni do sprzedaży swoich akcji 

Kupującemu proporcjonalnie do ilości swoich akcji w odniesieniu do ilości wszystkich akcji imiennych.   

11. Na żądanie każdego akcjonariusza sformułowane w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie lub w Zawiadomieniu 

o Przyłączeniu, wycena akcji, stanowiąca podstawę ceny zaoferowanej przez Kupującego, zostanie 

zweryfikowana przez niezależnego eksperta powołanego przez wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych 

sprzedażą akcji. Jeśli akcjonariusze nie dokonają wspólnie wyboru niezależnego eksperta w ciągu siedmiu 

dni od dnia wpływu ostatniego z Zawiadomień o Przyłączeniu, Zarząd, na żądanie któregokolwiek z 

zainteresowanych sprzedażą akcjonariuszy, dokona niezwłocznie wyboru niezależnego eksperta.   

12. Wszelkie czynności prawne ograniczające prawa akcjonariuszy do pierwszeństwa w nabywaniu zbywanych 

akcji imiennych są bezskuteczne zarówno w stosunku do nich jak i do Spółki. W szczególności żaden 

akcjonariusz  nie zawrze z Kupującym żadnej umowy ani porozumienia, nie zaciągnie zobowiązania, którego 

skutkiem byłoby uzyskanie przez ten podmiot wynagrodzenia wyższego lub warunków lepszych od 

określonych w Zawiadomieniu o Sprzedaży. Sprzedaż akcji wszystkich zainteresowanych ich sprzedażą na 

rzecz Kupującego dokonana zostanie w tym samym czasie i miejscu oraz na nie gorszych warunkach, w tym 

dotyczących ceny (ujętej w odniesieniu do pojedynczej akcji).   

13. Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.   

 

Organy Spółki 

§ 9. 

1. Organami Spółki są:   

1) Walne Zgromadzenie,   

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

2. Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek 

handlowych i odmiennych postanowień Statutu.   

 

Walne Zgromadzenie 

§ 10. 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.   

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.   



 

Scope Fluidics S.A. Dokument Informacyjny 55 

§ 11. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Zgromadzenia 

spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy udzielają 

odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych 

przez Walne Zgromadzenie. 

3. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych:   

1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.    

2) zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.    

3) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.   

4) Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 

(trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad na inny termin, mogą być 

zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą jednak utrudniać 

akcjonariuszom wykonywania ich praw.   

5) Uchwały Walnego Zgromadzenia głosowane są jawnie.   

6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku 

obrotowego.   

§ 12.  

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają:   

1) ustalenie zasad działania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

2) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.   

 

Rada Nadzorcza 

§ 13.  

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.   

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, 5 

(pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.   

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej 

powoływani są na oddzielne kadencje.   

4. Dopóki akcjonariusze: Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Piotr Garstecki oraz 

Marcin Izydorzak posiadają każdy po co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, 

każdemu z nich przysługuje prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.   

5. Z chwilą utraty uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnienie do powoływania i odwoływania 

wszystkich Członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.   

6. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady 

Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany minimalny skład Rady 

Nadzorczej określony w ust. 2, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione 

uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali 

swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej.   
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7. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z przedłożonym przez 

Zarząd sprawozdaniem finansowym:   

1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz 

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,   

2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.   

 

§ 14.  

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz 

określone poniżej, w szczególności:   

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),   

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,   

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 

1) i 2),   

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,   

6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i 

budżetowego,   

7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,   

9) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,   

10) zatwierdzanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, 

opartych o ewentualne rozwodnienie kapitału Spółki, 

11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania 

i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,   

12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 

nie mogą sprawować swoich czynności,   

13) bieżące opiniowanie działań Zarządu w odniesieniu do spółek zależnych, po przedstawieniu przez Zarząd 

sprawozdania z działalności tych spółek na każde żądanie Rady.   

14) udzielanie zgody na:   

a) tworzenie oddziałów Spółki, 

b) powoływanie spółek zależnych,   

c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek,  

d) udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych, z zastrzeżeniem lit. e) poniżej, 

e) udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych oraz pożyczek dla spółek zależnych, o łącznej 

wartości przewyższającej kwotę w roku kalendarzowym 1.000.000zł (jeden milion złotych),   

f) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

niezależnie od wartości takiej nieruchomości,   

g) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, 

h) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek. 
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§ 15.  

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku przewodniczącego, inny 

Członek Rady Nadzorczej.  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje 

przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.   

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny Członek 

Rady Nadzorczej.   

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona na 

pierwszym posiedzeniu nowego składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego w każdym czasie. 

6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec 

Przewodniczącego Rady.   

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym 

posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady zwoływania, 

odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę.   

8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie 

jawnym, na posiedzeniach, w trybie pisemnym (currenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady 

Nadzorczej  

10. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W 

przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 9 zdanie pierwsze nie stosuje się.   

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział 

w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 16. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.   

 

§ 17.  

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy 

komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.   

2. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, 

składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i 

odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie 5 (pięciu) 

członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim 

przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania 

Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.   
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3. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 

finansowej.   

4. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o 

charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy 

rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.   

5. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza może zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich 

sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.   

 

Zarząd 

§ 18.  

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji 

Zarządu.   

2. Do kompetencji Zarządu należy sporządzanie, wprowadzanie i wykonywanie programów lojalnościowych i 

motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, po zaopiniowaniu ram i ogólnych zasad przez 

Radę Nadzorczą.   

3. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej 

na okres kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Uchwała wskazuje funkcję danej osoby w Zarządzie. Członkowie 

Zarządu powoływani są na oddzielne kadencje.   

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.   

5. Ta sama osoba może być wybierana na członka Zarządu wielokrotnie. 

6. Zarząd, w przypadku Zarządu wieloosobowego, składa się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.   

7. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z 

prokurentem.   

8. Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, zajmować się 

interesami konkurencyjnymi.   

 

§ 19.  

1. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający jego organizację wewnętrzną i sposób wykonywania 

czynności. Postanowienie nie ma zastosowania do Zarządu jednoosobowego. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Zarządu. W 

razie braku zwołania posiedzenia przez Prezesa w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku, 

posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez wnioskodawców.  

3. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni na piśmie o terminie 

posiedzenia (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że zawiadamiający otrzymał od 

adresata potwierdzenie otrzymania wiadomości) co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem 

posiedzenia.   

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w 

podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.   
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§ 20. 

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza 

określa szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności 

prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.   

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.   

 

Gospodarka Spółki 

§ 21. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 
2017 roku.   

 

Rozwiązanie Spółki 

§ 22. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji. 

2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie na mocy uchwały postanowi 

inaczej.   

3. Majątek Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie rozdzielony pomiędzy 

akcjonariuszy równomiernie do liczby posiadanych przez nich akcji. Akcjonariuszom imiennym przysługuje 

pierwszeństwo w zaspokojeniu ze składników majątku Spółki stanowiących prawa autorskie lub prawa 

własności przemysłowej. 
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Załącznik 3 – Definicje i objaśnienia skrótów  

 

Akcje Serii F 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda powstałych w wyniku podjęcia w dniu 10 grudnia 2019 roku przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 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. oraz zmiany 
Statutu.  

Alternatywny System Obrotu, 
ASO, NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect 

Autoryzowany Doradca Mercurius Financial Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 

Bacteromic,  
Bacteromic Sp. z o.o. 

Bacteromic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w 
Warszawie 

Curiosity Diagnostic, 
Curiosity Diagnostics Sp. z 
o.o. 

Curiosity Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie 

Dokument Informacyjny Dokument informacyjny – uproszczony - sporządzony zgodnie z wymogami 
określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późniejszymi 
zmianami) 

EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, Organizator 
ASO, Organizator 
Alternatywnego Systemu  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Spółek Handlowych, 
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 1997 roku Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. 2019, poz. 505, ze zm.) 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Rada Nadzorcza Rada nadzorcza Scope Fluidics S.A.  

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 70/2020 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 
stycznia 2020 roku  

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE 

Sąd, Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Scope Fluidics, Scope 
Fluidics S.A., Emitent, Spółka 

Scope Fluidics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Scope Fluidics Sp. z o.o. Scope Fluidics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, poprzednik prawny Emitenta 

TOTAL FIZ TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie 
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UE Unia Europejska 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity z dnia 9 listopada 2018 r., Dz. U. z 2018, poz. 2286) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2109 r., 
Dz. U. 2019, poz. 623) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 17 
stycznia 2019 r., Dz. U. 2019, poz. 351) 

Zarząd Zarząd Scope Fluidics S.A.  

WZ, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.  

 


