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Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji o przyspieszeniu prac nad systemem BacterOMIC (przekazanych raportem bieżącym
nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 r.) oraz informacji o nawiązaniu współpracy z Clairfield Partners LLC z siedzibą w
Nowym Jorku („Clairfield”) w zakresie doradztwa transakcyjnego przy projekcie PCR|ONE (raport bieżący nr
12/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.), Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o rozszerzeniu
współpracy z Clairfield poprzez zawarcie w dniu dzisiejszym z Clairfield aneksu do wyżej wskazanej umowy
(„Aneks”), zgodnie z treścią którego Clairfield wesprze Spółkę w działaniach mających na celu dokapitalizowanie
projektu BacterOMIC. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Clairfield zidentyfikuje potencjalnych inwestorów
zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w projekt BacterOMIC na obecnym etapie oraz będzie doradzał
Spółce podczas całego procesu pozyskania kapitału.
Preferowanym przez Spółkę rozwiązaniem jest, aby część finansowania dla projektu BacterOMIC (ok. 4 mln zł
wkładu własnego do grantu) została pozyskana poprzez objęcie nowych udziałów w spółce zależnej Emitenta
Bacteromic sp. z o.o., w ramach której realizowany jest projekt BacterOMIC. Emitent zakłada utrzymanie kontroli
nad spółką celową. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje cześć zmienną tzw. „success fee” oraz
jednorazową część stałą.
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