Faça parte do
desenvolvimento de uma
Start-Up 100% portuguesa

A Science4you S.A. ("Emitente") e um conjunto de
acionistas atuais (”Oferentes”1)) estão a realizar uma Oferta
Pública Inicial de ações, normalmente designada por "IPO"
a qual será realizada através de uma Oferta Pública de
Distribuição que compreende uma Oferta Pública de
Subscrição (OPS) no montante máximo de
aproximadamente até €8,25 milhões e de uma Oferta
Pública de Venda (OPV) no montante máximo de
aproximadamente até €6,75 milhões, no mercado nacional
(em conjunto, a “Oferta”) com subsequente admissão à
negociação das ações representa�vas da totalidade do
capital social da Science4you em sistema de negociação
mul�lateral Euronext Growth (que é um mercado não
regulamentado).
A Oferta compreende uma OPS de até 3.367.346 novas
ações e uma OPV de até 2.755.102 ações já emi�das, e visa
a dispersão junto de inves�dores de um número máximo
de 6.122.448 ações ordinárias, nomina�vas e escriturais,
sem valor nominal, representa�vas de 44.11% do capital
social da Emitente, após o aumento de capital,
pressupondo a integral subscrição do aumento de capital.
No caso de a procura não a�ngir o número de ações
disponíveis, a Oferta ﬁcará limitada ao número global das
ações visadas pelas ordens recolhidas e devidamente
validadas, sendo a Oferta eﬁcaz rela�vamente 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 inves�dores
que manifestaram a intenção de subscrever ações
conforme descrito no prospeto da Oferta.
1)

A iden�ﬁcação dos Oferentes consta do prospeto.

A presente comunicação é da exclusiva responsabilidade da Emitente e de
determinados acionistas da Emitente (os “Oferentes”), não dispensando a consulta
do prospeto, do respe�vo sumário, da respe�va adenda e da demais documentação
da Oferta disponível na internet em www.science4you.pt e em www.cmvm.pt

Datas mais importantes da Oferta
Data e Hora

Evento

28 de novembro de 2018 às 8h30

Data de início do período da Oferta

28 de janeiro de 2019 às 15h00

Data limite para revogação das
ordens de subscrição/compra

01 de fevereiro de 2019 às 15h00

Fim do período da Oferta

04 de fevereiro de 2019

Apuramento dos resultados pela
Euronext em sessão especial e
divulgação dos resultados da Oferta

06 de fevereiro de 2019

Liquidação �sica e ﬁnanceira da Oferta

08 de fevereiro de 2019

Admissão à negociação das ações no
Euronext Growth (*)(**)

O Euronext Growth é um sistema de negociação mul�lateral gerido pela Euronext
Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sendo um mercado
não regulamentado. A admissão à negociação das Ações não garante a liquidez das
mesmas.

(*)

Sujeita a deliberação favorável por parte da Euronext Lisbon e dependente da
obtenção do registo comercial do Aumento de Capital junto da Conservatória do
Registo Comercial na data prevista, ou seja, no dia 07 de fevereiro de 2019. A
Emitente, não obstante obrigar-se a desenvolver os melhores esforços com vista à
obtenção do registo comercial na data indicada, não pode, todavia, garan�r que o
mencionado registo deﬁni�vo seja efetuado nesse mesmo dia.

(**)
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A OPORTUNIDADE DE

INVESTIR

NO FUTURO
FAÇA PARTE DO DESENVOLVIMENTO
DE UMA START-UP 100% PORTUGUESA

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
De 28 de novembro de 2018 a 1 de fevereiro de 2019

CONTACTE O SEU BANCO PARA
TRANSMITIR A SUA ORDEM
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Locais de apresentação de
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Admissão à negociação
no Euronext Growth

Os inves�dores deverão informar-se junto dos seus
intermediários ﬁnanceiros sobre os custos que lhes serão
aplicáveis.

A Science4you irá solicitar a admissão à negociação no
sistema de negociação mul�lateral Euronext Growth da
totalidade das ações representa�vas de 100% do capital
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Admissão à negociação
na Euronext Lisbon

Preço

Porquê inves�r na Science4you?
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Em 2017, a equipa de I&D da Science4you desenvolveu ou reeditou 242
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Fonte: Inc 5000 Europe 2017 (h�ps://www.inc.com/proﬁle/science4you)

A Science4you é assessorada, entre outros, por John Harper, ex-CEO
da Hasbro Europa e Raúl Fernandez, ex-Director da Hasbro Ibéria
7)
Fonte: Forbes
6)

(h�ps://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/29/the-rise-of-the-stem-toy/#457e493f724a)

