
Zmiany Statutu Scope Fluidics S.A.  
przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.: 

 
 
Ad. § 4 ust. 2 Statutu Scope Fluidics S.A.: 
 
Dotychczas: 
 
„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.” 

 
Po zmianie: 
 
„2. W kapitale zakładowym wyróżnia się: 

1) akcje zwykłe na okaziciela 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 na okaziciela serii D 
o kolejnych numerach od 00001 do 34050. 

5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 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 na okaziciela serii G 
o kolejnych numerach od 00001 do 11350.” 



 
Ad. tytułu §7 Statutu Scope Fluidics S.A.: 
 
Dotychczas: 
 
„Warranty subskrypcyjne” 
 
Po zmianie: 
  
„Warranty subskrypcyjne i kapitał docelowy” 
 
 
Ad. §7 ust. 1 Statutu Scope Fluidics S.A.: 
 
Dotychczas: 
 
„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.” 
 
Po zmianie: 
 
„1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji: 
a) nie więcej niż 39.725 warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, 

uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje na okaziciela, o których mowa w ust. 5 
poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem w całości 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; oraz 

b) nie więcej niż 127.915 akcji zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem w całości prawa 
poboru („Nowe Akcje 2”). 

Nowe Akcje i Nowe Akcje 2 zwane w są w dalszej części statutu Spółki „Nowymi Akcjami”. 
 
 
Ad. §7 ust. 5 Statutu Scope Fluidics S.A. 
 
Dotychczas: 
 
„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).” 
 
Po zmianie: 
 
„5. W związku z postanowieniami ust. 1-4 powyżej, Zarząd jest upoważniony do 
podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii I lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,1 zł 
(dziesięć groszy) każda, w ilości nie większej niż 167.640 akcji na okaziciela (przy czym do 
39.725 akcji na okaziciela przysługiwać będzie, w ramach wykonania prawa zapisu, 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych) i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych 
akcji nie wyższej niż 16.764,00 zł, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego (kapitał docelowy).” 
 
Ad. §7 ust. 6 Statutu Scope Fluidics S.A. 
 
Dotychczas: 
 
„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.” 
 
Po zmianie: 
 
„6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r.” 
 
 
Ad. §7 ust. 10 Statutu Scope Fluidics S.A. 
 
Dotychczas: 
 
„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.” 
 
Po zmianie: 
 
„10. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych za zgodą Rady 
Nadzorczej.” 
 


