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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzgodnieniu z Total FIZ wstępnych warunków brzegowych transakcji
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informac ji poufnej.
Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „MAR”), niniejszym
przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą uzgodnienia z Total FIZ wstępnych warunków brzegowych
transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Informacja Poufna”). W związku z ustaniem przesłanek
opóźnienia Informacji Poufnej, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu Informacji Poufnej do publicznej
wiadomości.
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 30 października 2019 r. na
podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że uzgodnił z Total FIZ w dniu 30
października 2019 r. wstępne warunki brzegowe transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję do 231.540 nowych akcji Spółki i skierowania oferty ich objęcia do Total FIZ. Wcześniej Total FIZ ma
sprzedać część swoich akcji Spółki, tj. do 170.772 akcji Spółki, jednak nie więcej niż ok. 73,75% akcji, które mają
zostać wyemitowane w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach transakcji
procesu przyśpieszonej budowy książki popytu (ABB). Cena sprzedaży akcji Spółki przez Total FIZ ma być taka
sama jak cena emisyjna nowych akcji i ma zostać ustalona w wyniku przeprowadzania ABB. Środki pozyskane z
emisji przeznaczone zostaną na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów oraz sfinansowanie dalszego
rozwoju projektu BacterOMIC.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka
poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem
spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do
technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania
podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014.
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