CMVM aprova prospeto de Oferta Pública de Distribuição:

IPO da Science4you com início marcado para 28 de novembro
A Science4you, S.A. (“Science4you”), empresa 100% portuguesa, dedicada ao desenvolvimento,
produção e comercialização de brinquedos em Portugal, vem informar o mercado sobre a
aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do Prospeto de
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.
Com início do período da Oferta marcado para as 8h30 do dia 28 de novembro de 2018, e o fim do
período para as 15h00 do dia 14 de dezembro de 2018, 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..
A operação compreende uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) no montante máximo de
aproximadamente até €8,25 milhões, e uma Oferta Pública de Venda (OPV), por parte de um
conjunto de acionistas atuais (oferentes)no montante máximo de aproximadamente até €6,75
milhões, com subsequente admissão à negociação das ações representativas da totalidade do capital
social da Science4you em sistema de negociação multilateral Euronext Growth.
A Oferta compreende uma OPS de até 3.367.346 novas ações e uma OPV de até 2.755.102 ações já
emitidas, e visa a dispersão junto de investidores de um número máximo de 6.122.448 ações
ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 44,11% do capital social
da Science4you, após o aumento de capital, pressupondo a integral subscrição do aumento de capital.
No caso de a procura não atingir o número de ações disponíveis, a Oferta ficará limitada ao número
global das ações visadas pelas ordens recolhidas e devidamente validadas, sendo a mesma eficaz
relativamente ao número total de ações objeto dessas ordens, desde que tenham sido recebidas e
validadas ordens tendo como objeto, pelo menos, 2.040.817 ações (ações essas reservadas à
componente de oferta de venda). Se esta condição não se verificar, a Oferta não será eficaz e a
liquidação da Oferta não terá lugar.
Caso as ordens excedam o número de ações objeto da Oferta, as ações serão objeto de rateio pelos
investidores que manifestaram a intenção de subscrever ações conforme descrito no prospeto da
Oferta, e que pode ser consultado na Internet em www.science4you.pt e www.cmvm.pt .

Não existe montante mínimo para a subscrição/compra por investidor. Cada ordem de
subscrição/compra está limitada a um número máximo de 816.326 ações, correspondente a um
investimento de €1.999.998,70, devendo as ordens ser expressas em unidades de ações.
As ordens de subscrição/compra da Oferta deverão ser transmitidas junto de qualquer intermediário
financeiro legalmente habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários
escriturais. Os intermediários financeiros poderão fazer recair sobre os investidores comissões e
outros encargos e, nesse sentido, os investidores deverão informar-se junto dos mesmos sobre os
custos aplicáveis.
As ordens podem ser revogadas até às 15h00 do dia 10 de dezembro de 2018, inclusive, por
comunicação ao intermediário financeiro que as recebeu. Durante o período de irrevogabilidade das
ordens, estas só poderão ser alteradas para aumentar a quantidade de ações pretendida.
O aumento de capital visa a obtenção de fundos para financiamento da estratégia de negócio da
Science4you, através do reforço do seu capital social, financiamento da sua atividade geral e de
investimentos futuros, nomeadamente tendo em vista a prossecução do processo de
internacionalização e um modelo de negócio focado no e-commerce.
O apuramento e divulgação dos resultados da Oferta será feito pela Euronext em sessão especial
agendada para o dia 17 de dezembro de 2018, estando prevista a admissão à negociação das ações
no Euronext Growth para o dia 21 de dezembro de 2018.
O Euronext Growth é um mercado não regulamentado e a admissão da totalidade das ações da
Science4you neste mercado não garante a liquidez das mesmas.
Miguel Pina Martins, Presidente e fundador da Science4you, comenta: “Estamos confiantes que esta
operação terá uma recetividade muito positiva junto dos investidores, e contribuirá para a
continuação do percurso de sucesso que tem sido trilhado ao longo dos últimos dez anos”.









Dez anos após a sua criação como startup, a Science4you é hoje um importante grupo no
mercado de brinquedos em Portugal, com um volume de vendas consolidadas superior a 20
milhões de euros.
A empresa tem entre os seus principais investidores o Millennium Fundo de Capitalização, a
Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento.
A Science4you exporta regularmente para mais de 60 países e conta com uma linha de mais
de 500 brinquedos científicos e educativos. O portefólio alargado de brinquedos científicos e
educativos é complementado com serviços como festas de aniversário, atividades científicas
em empresas e escolas, e campos de férias.
Destaca-se pela aposta numa cadeia de valor integrada, abrangendo desde o
desenvolvimento de produto à produção, distribuição e venda ao consumidor final, através
de uma vasta cadeia de lojas próprias, com 22 pontos de venda nos principais espaços
comerciais em Portugal.
A Science4you investiu numa unidade fabril própria, localizada no país, e que proporciona
emprego a mais de 300 colaboradores.
A componente educativa dos brinquedos desenvolvidos insere-se na categoria STEM,
apontada como de alto crescimento.

A consulta do Prospeto de Oferta Pública de Distribuição pode ser feita em www.science4you.pt e
www.cmvm.pt .
O Coordenador Global da Oferta é o Montepio Investimento, S.A., que atuará como intermediário
financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência à Emitente e aos Oferentes na
Oferta, e de assessoria, na qualidade de Listing Sponsor, ao processo de admissão à negociação das
Ações representativas do capital social da Sociedade no sistema de negociação multilateral Euronext
Growth.
O Consultor Jurídico da Science4you é a A TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - Sociedade de
Advogados, SP, RL.

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.

