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Rozpoczęcie procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Zarząd Scope Fluidics S.A.
(„Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 roku pozyskał informację, że akcjonariusz Spółki, TOTAL FIZ z
siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem
jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170.772 akcji Spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale
zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170.772 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje
Oferowane”) („ABB”). Rozpoczęcie ABB jest następstwem zawarcia przez Spółkę, Akcjonariusza i mBank S.A.
umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia ABB. ABB zostanie przeprowadzone w sposób
niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu
ofertowego dotyczącego Akcji Oferowanych, w tym w szczególności prospektu Akcji Oferowanych, gdyż korzysta ze
zwolnienia prospektowego na podstawie art. 1 ust. 4 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), które to zwolnienia prospektowe na podstawie art. 1 ust.
6 Rozporządzenia Prospektowe mogą i są stosowane łącznie.
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