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Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przygotowania sieci dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie kraju w
celu zwiększenia atrakcyjności biznesowej systemu dla potencjalnego inwestora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do wcześniejszych raportów bieżących dotyczących budowania wartości i atrakcyjności biznesowej
systemu PCR|ONE, Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28.10.2020 r. spółka zależna
Emitenta Curiosity Diagnostics sp. z o.o. ("Curiosity Diagnostics") podpisała list intencyjny ("List") z PZ Cormay
S.A. („PZ Cormay”) – dystrybutorem aparatury medycznej oraz producentem odczynników diagnostycznych.
Szczegółowe warunki ewentualnej współpracy Curiosity Diagnostics i PZ Cormay zostaną ustalone w umowie lub
umowach, które mogą zostać zawarte w wyniku negocjacji prowadzonych na podstawie Listu i regulować będą m.
in. podjęcie przez PZ Cormay następujących działań: (i) budowanie bazy potencjalnych klientów i określanie ich
potencjalnego zapotrzebowania w odniesieniu do mocy produkcyjnych Curiosity Diagnostics, (ii) pozyskiwanie
klientów na system PCR|ONE, w tym prowadzenie kompleksowej obsługi procesu sprzedażowego, (iii)
prowadzenie działań marketingowych i promocji w celu zwiększenia sprzedaży systemu PCR|ONE, (iv) sprzedaż
oraz dostawę do klientów części niezbędnych do korzystania z systemu PCR|ONE, w tym analizatorów i kartridżów
oraz (v) prowadzenie na rzecz klientów serwisu posprzedażowego – w szczególności w zakresie rozpatrywania
reklamacji oraz zapewniania serwisu technicznego. Zgodnie z treścią Listu ewentualna współpraca może
obejmować również ewentualne wsparcie Curiosity Diagnostics przez PZ Cormay w zakresie realizacji Programu
Early Access (tzw. PEA) poprzez udostępnianie PCR|ONE potencjalnym użytkownikom w celu pozyskiwania
informacji zwrotnej od klientów co do funkcjonalności systemu.
Podpisanie Listu stanowi kolejne działanie mające na celu budowanie wartości dla potencjalnych nabywców
Curiosity Diagnostics. Zbudowanie sieci dystrybucji przyczyniłoby się do wykazania przez Curiosity Diagnostics
wobec potencjalnych inwestorów możliwości w zakresie komercjalizacji PCR|ONE i wsparcia w ten sposób
procesu sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics na rzecz zewnętrznego inwestora, który będzie prowadził
sprzedaż PCR|ONE w ramach własnych kanałów dystrybucji.
Strony Listu zamierzają w dobrej wierze podejmować działania w celu zawarcia współpracy bazującej na
powyższych założeniach.
List stanowi wyraz wstępnego zamiaru stron Listu odnośnie do rozpoczęcia współpracy i nie stanowi podstawy
roszczenia o zawarcie umowy i nie wywołuje skutków prawnych.
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