SCOPE FLUIDICS S.A.

RB_ASO 19 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2018

2018-12-18

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
SCOPE FLUIDICS S.A.
Temat

Powołanie Komitetu Doradczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Scope Fluidics S.A. (Spółka) informuje o powołaniu w dniu 18.12.2018r. Komitetu Doradczego (Komitet) –
dodatkowego ciała doradczego, które wspomoże Zarząd Spółki w jej dalszym rozwoju, a także zapewni transfer
najnowszego know-how medyczno-technologicznego. Zaproszenie do Komitetu przyjęli:
- Dr Vincent Linder – założyciel startupu diagnostycznego Claros Diagnostics, wydzielonej w ramach Uniwersytetu
Harvarda spółki technologicznej, sprzedanego inwestorowi branżowemu za ponad 50 mln USD. Dr Linder jest
ponadto autorem ponad 300 patentów w zakresie technik mikroprzepływowych i diagnostyki przyłóżkowej.
- Dr David Wareham, światowej klasy mikrobiolog kliniczny z londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i
największego w Londynie laboratorium mikrobiologicznego, posiadający ogromne doświadczenie w diagnostyce,
leczeniu oraz badaniach naukowych nad zakażeniami bakteryjnymi.
- Sarai Kemp, izraelska specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences, z
wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania, komercjalizacji i sprzedaży projektów oraz
prowadzeniu startupów w środowisku międzynarodowym.
Zadaniem Komitetu będzie w szczególności opiniowanie i wydawanie rekomendacji dla zarządu co do obecnych i
przyszłych projektów biotechnologicznych realizowanych przez Spółkę. Ponadto przedstawiciele Komitetu będą
służyć spółce swoimi kontaktami wśród globalnych producentów rozwiązań z zakresu med-tech, laboratoriów i
klinik, a także instytucji finansowych wspierających projekty w tym obszarze. Komitet będzie także czuwać nad
realizacją strategii Scope Fluidics, służyć radą i pomocą zarządowi w zakresie najnowszych rozwiązań i
technologii pojawiających się na rynku, tudzież w obszarze badań naukowych.
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