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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/lipiec/2020 
Rady Nadzorczej  Scope Fluidics S.A. 
 z dnia 22 lipca 2020 r. 

 

Pisemna ocena sytuacji Scope Fluidics S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli 
wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

oraz 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019  

 

W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: 

x Robert Przytuła - Przewodniczący Rady Nadzorczej  cały okres 
x Andrzej Chądzyński – członek Rady Nadzorczej  cały okres 
x Robert Hołyst - członek Rady Nadzorczej   cały okres  
x Piotr Michalski - członek Rady Nadzorczej   cały okres 
x Patryk Mikucki - członek Rady Nadzorczej   cały okres 

Pisemna ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej 
w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

Biorąc pod uwagę stan gotówki posiadany przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową, 
uwzględniając zaktualizowany Plan Finansowy Grupy na okres styczeń 2020 –grudzień 2021, 
uwzględniając ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz system zarządzania 
ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą.  

Rada Nadzorcza podkreśla, iż działania podejmowane przez Zarząd są adekwatne 
do innowacyjnego charakteru prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia w Grupie, 
skali ponoszonych wydatków i planowanego braku przychodów. Ryzyka działalności Scope 
Fluidics, określone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, odnoszą się w głównej 
mierze do wpływu pandemii Covid-19  na działalność Spółki, osiągnięcia celu strategicznego 
Grupy jakim jest sprzedaż udziałów Curiosity Diagnostics sp. z o.o. po rejestracji 
i dopuszczeniu systemu PCR|ONE go do sprzedaży w UE oraz terminowej realizacji 
harmonogramu projektu BacterOMIC. 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 

W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła 11 uchwał m.in. o następującej tematyce: 

� zatwierdzenie zaktualizowanego Planu Finansowego Grupy Scope Fluidics S.A. 
na okres styczeń 2018  – czerwiec 2020, 



2 
 

� wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla spółek zależnych, 
� wyrażanie zgody na przymusowe umorzenie udziałów mniejszościowych wspólników 

w Curiosity Diagnostics 
� opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Scope Fluidics S.A. (sprawozdanie 

jednostkowe oraz skonsolidowane), 
� sprawy dot. premiowania Członków Zarządu, 
� wyrażenia zgody na warunkową rozbudowę planu rozwoju projektów przez podmioty 

z grupy kapitałowej Scope Fluidics. 

Ponadto Rada Nadzorcza cyklicznie: 

� dokonywała analizy przebiegu projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC, 
� monitorowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej, 
� monitorowała przebieg procesu poszukiwania nabywcy na system PCR|ONE, 
� monitorowała inne istotne zdarzenia i potencjalne ryzyka funkcjonowania Spółki i 

Grupy Kapitałowej, 
� analizowała przebieg realizacji obowiązków informacyjnych przez Zarząd spółki. 

 

 


