CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Oferta Pública Inicial
SCIENCE4YOU S.A.
Lisbon
LIS_20181128_00896_GRO
28/11/2018
EURONEXT GROWTH LISBON

A - ADMISSÃO À COTAÇÃO E OFERTA PÚBLICA INICIAL

Nos termos das Regras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.7 do Regulamento do Mercado Euronext Growth, a Euronext
Lisbon S.A. decidiu a admissão à negociação no compartimento público do Mercado Euronext
Growth Lisbon de:

Informação Geral
Emitente
SCIENCE4YOU S.A.
Número de acções emitidas em circulação
10.511.083 acções existentes. Depois do aumento
de capital o número de acções poderá ser de
até 13.878.429
Acções em oferta
Máximo de 3.367.346 novas acções e 2.755.102
acções já existentes
Opção de extensão
Não aplicável
Opção de lote suplementar
Não aplicável
Preço fixo
€2,45
Detalhes do prospecto
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Prospecto aprovado pela CMVM em 27/11/2018
Prospecto está disponível em
https://science4youtoys.com/
www.cmvm.pt
www.euronext.com
Publicação de resultados
17/12/2018 / Um aviso de mercado será publicado
em 17/12/2018
Primeiro dia de negociação
21/12/2018 (sujeito à colocação na oferta de
um mínimo de 2.040.817 acções e do
registo comercial do aumento de capital,
se aplicável)
Período da oferta
Entre as 8:30 GMT de 28/11/2018 e as 15:00 GMT
de 14/12/2018
Data de criação nos sistemas Euronext
20/12/2018
Data de liquidação
19/12/2018. Sujeito à colocação na oferta de um
mínimo de 2.040.817 acções e do registo comercial
de conversão das actuais acções em acções
ordinárias.

Informação sobre a Oferta e Serviço de Centralização

Na sequência de requerimento apresentado pelo Montepio Investimento, SA, faz-se público que a Euron
ext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA (doravante Euronext Lisbon) realizará
uma Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao apuramento dos
resultados da Oferta Pública Inicial da SCIENCE4YOU.

1. Principais condições da oferta
Acções em Oferta
Máximo de 3.367.346 novas acções e 2.755.102
acções já existentes
Preço da Oferta
€2,45
Código ISIN
PTSCY0AM0003
Período da oferta
Entre as 8:30 GMT de 28/11/2018 e as 15:00 GMT
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de 14/12/2018
Data de publicação do resultado
da Oferta

17/12/2018

Data de liquidação da Oferta
19/12/2018. Sujeito à colocação na oferta de um
mínimo de 2.040.817 acções e do registo comercial
de conversão das actuais acções em acções
ordinárias.

2. Centralização pela Euronext Lisbon
Sessão especial de mercado regulamentado
destinada ao apuramento dos
resultados da Oferta: local, data e hora
Ordens

Euronext Lisbon, 17/12/2018, às 11:00 GMT

As ordens de subscrição/compra para a Oferta
deverão respeitar o estabelecido no Elemento
E.3 do sumário e no Capítulo 6 do prospecto.

Quantidade mínima: 1 acção devendo a ordem ser
transmitida em unidades
Quantidade máxima: 816.326 acções
Transmissão das ordens à Euronext
As ordens de subscrição/compra deverão ser
transmitidas à Euronext Lisbon Lisbon entre
as 8:00 e as 18:00 GMT durante o período
da Oferta, com excepção do ultimo dia da
oferta, no qual as ordens terão de ser
transmitidas entre as 8H00 e as 16h30 GMT.
Revogação das ordens
As ordens poderão ser revogadas ou alteradas
até o dia 10/12/2018 (inclusive), data a partir da qual
serão irrevogáveis.Depois desta data, as ordens
apenas poderão ser alteradas para aumentar a
quantidade de acções pretendida.
Centralização das ordens
Os intermediários financeiros deverão transmitir as
ordens através do Serviço de Centralização de
Ordens (POS) disponível no sítio da Euronext
Lisbon com o endereço:
www.euronext.pt/serv/servicos_pt.htm
(recurso a número de utilizador e palavra-chave)
Comunicação das ordens
A Euronext Lisbon disponibilizará nas áreas
dedicadas a cada um dos intermediários
financeiros, o ficheiro contendo informação
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resumida sobre as ordens de subscrição/compra
transmitidas através do Serviço de Centralização
de Ordens.
Liquidação da oferta
A Euronext Lisbon transmitirá à Interbolsa Sociedade Gestora de Sistemas de
Liquidação e de Sistemas Centralizados
de Valores Mobiliários, S.A. (doravante
Interbolsa) no dia 17/12/2018 a informação
relevante para a liquidação das operações
efectuadas no âmbito da oferta para investidores
de retalho.
A informação a ser transmitida à Interbolsa
observará as seguintes regras:
A liquidação da operação será efectuada
no período de liquidação nocturna na
plataforma T2S do segundo dia útil
seguinte (D+2) ao da realização da sessão
especial de mercado regulamentado,
correspondente ao dia de liquidação
19/12/2018.
A liquidação física da operação será efectuada
mediante crédito nas contas de valores
mobiliários que os intermediários financeiros
mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para
o efeito as contas "default" correspondentes ao
código de entidade liquidadora preenchido por
cada entidade receptora de ordens.
A liquidação financeira será efectuada através de
movimentação das contas de dinheiro (Dedicated
Cash Accounts) mantidas pelos intermediários
financeiros no T2S.
O ficheiro contendo a informação necessária à
liquidação da operação estará disponível para
cada um dos intermediários financeiros no dia
da realização da sessão especial de mercado
regulamentado, nas áreas que lhes estão dedicadas
no Serviço de Centralização de Ordens, com a
designação 490Liq e extensão correspondente ao
código de entidade colocadora.
Relativamente a cada entidade receptora de ordens
de subscrição/compra a informação indicará,
sucessivamente,a entidade liquidadora e as
quantidades e valores das ordens efectuadas
referentes à oferta pública de subscrição e de
venda.
Um ficheiro será também entregue à “Entidade
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Liquidadora” com a designação 490Liq contendo
o resumo da quantidade das acções atribuídas
a cada entidade receptora de ordens e respectiva
entidade liquidadora.
Resultados detalhados da oferta
Os intermediários financeiros, poderão ainda
consultar, individualmente, os respectivos
resultados da oferta, via módulo "Consulta"
do Serviço de Centralização de Ordens.
Layouts dos ficheiros
A estrutura dos respectivos ficheiros de transmissão
de ordens e recepção de resultados, bem como as
tabelas, estão disponíveis na opção “FAQ” do
Serviço de Centralização de Ordens.
Entidade liquidadora
Caixa Económica Montepio Geral
Publicações especificas da Euronext Lisbon
A Euronext Lisbon fará publicar no Boletim de
Cotações de 17/12/2018 o resultado da oferta,
bem como, quaisquer informações, rectificações
ou aditamentos ao presente Aviso ou outros
quaisquer esclarecimentos que, por força do
desenrolar da presente operação, entenda por
necessário promover.

B - CARACTERÍSTICAS DOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR À NEGOCIAÇÃO

Admissão de acções

Serão admitidas à negociação no EURONEXT GROWTH LISBON, a partir de 21/12/2018, as acções
ordinárias emitidas pela(o) SCIENCE4YOU S.A..

Principais características das acções a admitir
Nº de acções a admitir:
Valor Nominal:
Preço de emissão:
Forma:
Agente de Admissão:
Serviço Financeiro:

até 13.878.429
Sem valor nominal
2,45 EUR
Purely registered
Montepio Investimento, SA
Caixa Economica Montepio Geral
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Sector ICB:

3740

Negociação
Grupo de Negociação:
Lote:
Unidade / %:
Garantia:

EN
1
Unit
Yes

Tipo de Negociação:
Moeda de Negociação:

Continuous
EUR

Custódia Local:

Interbolsa

Nome do Produto:
ISIN:
Símbolo de Negociação:

SCIENCE4YOU
PTSCY0AM0003
ALS4Y

CFI code:
Código Euronext:
Código Nacional:

ESRUFR
PTSCY0AM0003
SCY0AM

Page 6 of 12

CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Initial Public Offering
SCIENCE4YOU S.A.
Lisbon
LIS_20181128_00896_GRO
28/11/2018
EURONEXT GROWTH LISBON

A - LISTING OF SHARES AND INITIAL PUBLIC OFFERING

Pursuant to Rule 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and 3.7 of the Euronext Growth Markets Rule Book, Euronext Lisbon S.A.
has decided the admission to trading on the public compartment of Euronext Growth Lisbon of the following:

General information
Issuer
SCIENCE4YOU S.A.
Number of shares composing the capital
10,511,083 existing shares. After capital increase the
number of shares will be up to 13,878,429
Shares offered
Maximum of 3,367,346 new shares and 2,755,102
existing shares
Extension option
Not applicable
Over-allotment option
Not applicable
Fixed price
€2.45
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Prospectus details
Prospectus approved by CMVM on 27/11/2018
Prospectus available at
https://science4youtoys.com/
www.cmvm.pt
www.euronext.com
Announcement results
17/12/2018 / A market notice will be published on
17/12/2018
First trading date
21/12/2018 subject to the placement in the offer of a
minimum of 2,040,817 shares and commercial
register of capital Increase, if applicable
Offer period
From 28/11/2018 at 8:30 GMT to 14/12/2018 at 15:00
GMT
Creation date in the Euronext systems
20/12/2018
Settlement date
19/12/2018 subject to the placement in the offer of a
minimum of 2,040,817 shares and commercial
register of the conversion of actual shares into
ordinary shares

Information about the offer and Centralization

Following an application submitted by Montepio Investimento, SA, Euronext Lisbon - Sociedade Gestora
de Mercados Regulamentados, SA (hereinafter Euronext Lisbon) announces that will do a special regulated
market session to determine the results of the public offer for sale of shares in the context of the
SCIENCE4YOU IPO.

1. Main terms of the offer
Shares offered
Maximum of 3,367,346 new shares and 2,755,102
existing shares
Offer price
€2.45
ISIN Code
PTSCY0AM0003
Offer period
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From 28/11/2018 at 8:30 to 14/12/2018 at 15:00 GMT
Result publication date
17/12/2018
Settlement date
19/12/2018 subject to the placement in the offer of a
minimum of 2,040,817 shares and commercial
register of the conversion of actual shares into
ordinary shares.

2. Centralization by Euronext Lisbon
Special regulated market session to determine the
results of the offer: place, date and hour

Euronext Lisbon, 17/12/2018, at 11:00 GMT

Orders
Subscription/purchase orders for this offer shall
comply with the provisions of Element E.3 of
summary and Chapter 6 of the prospectus.
Minimum quantity: 1 share and the order must be
transmitted in units.
Maximum quantity: 816,326 shares
Transmission of orders
Subscription/purchase orders should be sent to
Euronext Lisbon between 8:00 and 18:00 GMT
during the offer period, except on the last day
of the offer period, when the orders must be sent
between 8:00 and 16:30 GMT.
Revocation of orders
Orders may be cancelled or amended up to
10/12/2018 (inclusive), date from which they
will be irrevocable. After this date, orders can
only be changed to increase the initial purchase
order.
Centralization of orders
Financial intermediaries shall send the orders
through the Centralization Offers Service
(hereinafter POS) available at Euronext
Lisbon at the following address:
www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html
(use of login and password)
Communication of orders

Euronext Lisbon will make available in the area
dedicated to each financial intermediary, the file
containing summary information on
subscription/purchase orders transmitted
through POS.

Settlement of the offer
Euronext Lisbon will send to Interbolsa – Sociedade
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Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
(hereinafter Interbolsa) on 17/12/2018 the
relevant information for the settlement of the
transactions made under the offer.
Information to be provided to Interbolsa will comply
with the following rules:
The settlement of the offer will take place on T2S
platform in the night time settlement period of the
second business day following (D+2) to the special
regulated market session, corresponding to the
settlement day 19/12/2018.
Physical settlement shall be made by direct credit
using the accounts that financial intermediaries
kept at Interbolsa, considering for this purpose the
"default" accounts corresponding to the settlement
entity code completed by each entity receiving
orders.
Financial settlement shall be made by moving the
cash accounts (Dedicated Cash Accounts)
maintained by financial intermediaries in T2S.
The file containing the information required for the
settlement of the offer will be available for each
financial intermediary on the day of the special
regulated market session in the part that they have
in POS, with the designation 490Liq and the
extension attached that corresponds to the
placing entity code.
For each entity receiving subscription/purchase
orders, the information will indicate the
settlement entity and the quantity and values
of the orders made in the offer.
One file will also be delivered to “Settlement Agent”
with the designation of 490Liq and containing the
summary of the quantity and value of the securities
allocated to each entity receiving orders and
respective settlement entity.
Details of offer to retail investors results
Financial intermediaries may also see, individually,
the results of the offer, in the section "Query" of POS
.
File layouts
The structure of the files to transmit orders and to
receive results as well as the tables are available
on the option "FAQ" of POS.
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Settlement agent
Caixa Económica Montepio Geral
Euronext Lisbon specific publication
Euronext Lisbon shall publish in the Daily Bulletin on
17/12/2018 the assessment of the offer to investors
results, as well as, any information, corrections or
additions to this Notice or any other clarifications,
by virtue of the conduct of this operation, that
may be necessary.

B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING

Listing of the shares issued by SCIENCE4YOU S.A.
Euronext Lisbon announces that, from 21/12/2018 the ordinary shares described below issued by
SCIENCE4YOU S.A. will be listed on EURONEXT GROWTH LISBON.

Main characteritstics of the securities to be listed
Number of securities to be listed:
Nominal value:
Issue price:
Form:
Listing agent:
Paying agent:
ICB sector:

up to 13.878.429
Without nominal value
2,45 EUR
Purely registered
Montepio Investimento, SA
Caixa Económica Montepio Geral
3740

Trading
Trading group:
Lot size:
Unit / %:
Guarantee:

EN
1
Unit
Yes

Trading:
Ccy:

Continuous
EUR

Local depositary:

Interbolsa

Product name:
ISIN:
Symbol:

SCIENCE4YOU
PTSCY0AM0003
ALS4Y

CFI code:
Euronext code:
National code:

ESRUFR
PTSCY0AM0003
SCY0AM
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The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient
functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for
any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in
this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on
the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris
and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is
located at https://www.euronext.com/terms-use.

© 2017 Euronext N.V. - All rights reserved
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