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Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 7 października 2021 r. z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowy warrantowej („Umowa Warrantowa”). Umowa Warrantowa stanowi
uzupełnienie Umowy Finansowania zawartej w dniu 7 września 2020 r. Umowa Warrantowa została podpisana w
brzmieniu, na które zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki. O zgodzie Rady Nadzorczej oraz istotnych
postanowieniach Umowy Warrantowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2021.
W związku z podpisaniem Umowy Warrantowej, Spółka wyemituje 126 576 warrantów subskrypcyjnych serii EBI
("Warranty") i zaoferuje EBI ich bezpłatne objęcie. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki
po cenie nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. Bank będzie uprawniony do wykonania prawa z Warrantów nie dłużej
niż do dnia 7 czerwca 2031 r., przy czym wykonanie praw z Warrantów będzie uzależnione proporcjonalnie od
wypłacenia Spółce poszczególnych transz finansowania, wynikającego z Umowy Finansowania. O emisji
Warrantów Spółka poinformuje raportem bieżącym za pomocą systemu EBI (zgodnie z Regulaminem
Alternatywnego Systemu Obrotu).
Ponadto Zarząd Spółki zamierza złożyć do EBI wniosek o wypłatę pierwszej transzy finansowania w wysokości 4
mln EUR. Wypłata pierwszej transzy będzie uprawniała EBI do wykonania prawa z 40% Warrantów. Prawa
wynikające z Warrantów zostały opisane w raporcie bieżącym nr 17/2021. Spółka przekaże informacje dotyczące
wypłaty pierwszej transzy osobnym raportem. Wypłata pierwszej transzy jest zgodna z przyjętymi przez Zarząd
Spółki dalszymi działaniami w projektach PCR|ONE i BacterOMIC. Dalsze działania zostały opisane w raporcie
bieżącym nr 30/2021.
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