Science4you avança com pedido de prorrogação de prazo da Oferta
Lisboa, 14 de dezembro de 2018 – A Science4you, S.A., decidiu ainda avançar junto da CMVM com
o pedido de prorrogamento do período da Oferta Pública de Distribuição, sobre ações
representativas de até 44,11% do seu capital social e respetiva admissão à negociação no sistema
de negociação multilateral Euronext Growth, cujo fim do período de subscrição terminava hoje.
Esta decisão de prorrogação por parte da empresa decorre do atual contexto dos mercados
financeiros mundiais, marcado por uma instabilidade e volatilidade elevadas, e que impacta
negativamente estas operações. O pedido de prolongamento tem em vista a intenção de que a
operação decorra até ao próximo dia 1 de Fevereiro de 2019.
O Conselho de Administração da Science4you S.A. continua otimista de que a operação em curso
será bem sucedida, não obstante o atual contexto do mercados financeiros mundiais.
Recorde-se que o preço de subscrição/compra foi fixado em €2,45 por ação e foi determinado pela
Science4you tendo com base uma avaliação efetuada pela Mazars & Associados, SROC, S.A..

Para mais informações e consulta completa do prospeto de Oferta Pública de Distribuição, aceda a
www.science4you.pt ou www.cmvm.pt .
Sobre a Science4you:
A Science4you é uma empresa 100% portuguesa que se dedica à produção, desenvolvimento e
comercialização de brinquedos educativos, que estimulam o conhecimento de crianças e jovens.
Constituída em janeiro de 2008, a empresa nasce de um projeto académico de Miguel Pina Martins,
fundador e CEO. Financiada por capital de risco e business angels, a Science4you foi criada no âmbito do
Programa FINICIA, com um capital social de 55 mil euros, em que 45 mil constituíram micro capital de
risco financiado pela Inovcapital.
Conta neste momento com escritórios em Lisboa e no Porto, e as filiais em Madrid e Londres, situadas
respetivamente, no Parque Científico de Madrid e no Knowledge Dock Business Center. Exporta
regularmente para mais de 60 países e conta com uma linha de mais de 500 brinquedos científicos e
educativos. Outros serviços incluem a organização de festas de aniversário e campos de férias
científicos, workshops de ciência em escolas e ATLs, bem como formação de jovens e docentes.

