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Informacja o decyzji o przyznaniu europejskiego patentu na wynalazek stanowiący kluczową technologię dla
działania systemu PCR|ONE
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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics (Spółka) informuje, że spółka z grupy kapitałowej Spółki, tj. Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
(Curiosity), powzięła. informację, że Europejski Urząd Patentowy wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu
europejskiego dla zgłoszenia patentowego Curiosity zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform
thermal cycling of samples and uses thereof". Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest
akceptacja przez Curiosity tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych
tłumaczeń i opłat. W przypadku nieziszczenia się powyższych warunków, Spółka przekaże stosowny raport bieżący.
Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznacza dla Curiosity monopol na komercyjne
wykorzystanie unikalnego modułu, stanowiącego element analizatora PCR|ONE, dzięki któremu system
PCR|ONE umożliwia ultraszybkie przeprowadzenie łańcuchowej reakcji polimerazy na wielu próbkach
równocześnie. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów
wyróżniających go na tle konkurencji. W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez
Curiosity państwach - stronach Konwencji o patencie europejskim.
Patent na ww. moduł analizatora PCR|ONE został już przyznany w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacja w
przedmiotowej sprawie została opublikowana raportem bieżącym nr 2/2017 z 25.08.2017.
Curiosity kontynuuje działania zmierzające do uzyskania patentu na ww. rozwiązanie, obowiązującego również na
terenie Chin.

SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCOPE FLUIDICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skróc ona nazwa emitenta)
01-796

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Duchnicka

3 bud. 16
(ulica)

(numer)

+48 (22) 376 21 14
(telefon)

(fax)
www.scopefluidics.c om

(e-mail)

(www)

5272645989

142754170
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2019-07-02

Szymon Ruta

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

