Lublin, dn. 29 listopada 2021 r.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW SDS OPTIC S.A.
Szanowni Państwo,
niniejszym chcielibyśmy przekazać Państwu krótką aktualizację w zakresie wydarzeń, które miały
miejsce w okresie ostatnich tygodni w SDS Optic S.A.
• Postępy w procesie wprowadzenia akcji spółki na rynek NewConnect
W dniu 8 listopada 2021 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) złożyliśmy
wszelkie wymagane dokumenty (w tym Dokument Informacyjny) w procesie dopuszczenia akcji Spółki
do obrotu na rynku NewConnect. Mamy nadzieję, że uroczystość debiutu będzie mogła odbyć się na
przełomie 2021 i 2022 roku. Informujemy także, że zbliżamy się do ukończenia procesu przeniesienia
rejestru akcjonariuszy Spółki do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
• Komunikacja ze Spółką w okresie do debiutu na NewConnect
W związku z oficjalnym zainicjowaniem wspomnianego powyżej procesu upublicznienia weszliśmy już w
obowiązki spółki giełdowej, dlatego chcielibyśmy także uprzedzić Państwa o prowadzeniu przez Spółkę
bardziej formalnego poziomu komunikacji, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wprowadzenie akcji
Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Oznacza to, że w okresie do debiutu będziemy mogli udzielać
Państwu informacji dotyczących naszej działalności wyłącznie w zakresie przewidzianym przez
obowiązujące nas już teraz przepisy prawa. W związku z tym, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli
udzielić Państwu bardziej szczegółowych informacji, którymi mogą być Państwo zainteresowani.
Jednakże ten czas zamierzamy wykorzystać na jak najlepsze przygotowanie do właściwego
funkcjonowania na rynku giełdowym oraz prowadzenia relacji inwestorskich. Stąd zdecydowaliśmy się
m.in. na rozpoczęcie współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem: firmą doradczą cc group sp. z o.o.,
która wesprze SDS Optic w zakresie prowadzenia transparentnej komunikacji oraz zaangażowanych
relacji inwestorskich. Warto wspomnieć, że wśród klientów ccg są m.in. PolTREG S.A., Captor
Therapeuthics S.A., OncoArendi Therapeutics S.A., Mabion S.A. czy Polski Bank Komórek Macierzystych
S.A. Dlatego zachęcamy Państwa do pozostania z nami w kontakcie. Do Państwa dyspozycji obecnie
pozostaje adres poczty elektronicznej: IR@sdsoptic.com, zaś wkrótce będzie to także profesjonalny i
aktualny serwis relacji inwestorskich, nad którym już pracujemy.
Zapraszamy również do śledzenia przez Państwa naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie
także publikujemy wpisy dotyczące bieżących wydarzeń. Poniżej wskazujemy linki do naszych kont:
1) Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
2) Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
3) Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

• Udział w IX edycji wirtualnej konferencji #GPW Innovation Day
W dniu 1 grudnia 2021 r. (środa) SDS Optic weźmie udział w wirtualnej konferencji dla inwestorów,
organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych. Przygotowana przez nas prezentacja będzie
idealną możliwością dla wszystkich naszych Akcjonariuszy oraz Inwestorów by ponownie się z nami
spotkać. Webinar rozpocznie się o godz. 9:30. Więcej informacji oraz link do bezpłatnej rejestracji można
znaleźć na stronie: gpwinnovationday.pl
Serdecznie zapraszamy!

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwolą Państwu na spokojne oczekiwanie na debiut
Spółki na rynku NewConnect. Po powzięciu przez Zarząd GPW stosownych uchwał w tym zakresie,
będziemy Państwa informować.

Z poważaniem,
Zarząd SDS Optic S.A.

