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Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 w
zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomieni sporządzone
zostało w związku ze zbyciem przez TOTAL FIZ na rzecz TTL 1 sp. z o.o. („TTL 1”) akcji Spółki w drodze transakcji
sprzedaży przeprowadzonej na rynku zorganizowanym w dniu 28 czerwca 2019 r. a rozliczonej w dniu 1 lipca
2019 r. („Transakcja”).
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, TTL 1 jest podmiotem zależnym od TOTAL FIZ. Tym samym po
dokonaniu Transakcji, TOTAL FIZ posiada tyle samo akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co przed dokonaniem Transakcji, tj. 607 681 akcji Spółki stanowiących 26,25%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 607 681 głosów, stanowiących 26,25% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym przed Transakcją TOTAL FIZ posiadał 607 681 akcji Spółki, a po
Transakcji posiada 607 681 akcji Spółki bezpośrednio oraz pośrednio przez podmioty zależne. Jednocześnie
zgodnie z zawiadomieniem, fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI, które zarządza TOTAL FIZ, nie posiadają
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
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