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Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka”
lub „Optimus”) informuje, iŜ w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie
BieŜącym nr 33/09 oraz aneksu do Umowy Inwestycyjnej, o którym Spółka informowała w Raporcie BieŜącym nr
42/09, w dniu 17 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę poŜyczki („Umowa PoŜyczki”) z CDP INVESTMENT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 („CDP”).
Na podstawie Umowy PoŜyczki Spółka zobowiązała się względem CDP do udzielenia poŜyczki pienięŜnej w
łącznej kwocie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych (,,PoŜyczka”).
Pierwsza rata PoŜyczki w wysokości 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona
CDP przez Optimus do dnia 18 listopada 2009 r. Druga rata PoŜyczki w wysokości 3.150.000 (słownie: trzy miliony
sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP przez Spółkę do dnia 1 grudnia 2009 r.
CDP zobowiązała się do zapłaty na rzecz PoŜyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus
3% kwoty PoŜyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M
obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu
kaŜdego miesiąca poczynając od 30 listopada 2009 r. (,,Odsetki”).
Spółka moŜe wypowiedzieć Umowę PoŜyczki w kaŜdym czasie.
W przypadku wypowiedzenia Umowy PoŜyczki przez Spółkę CDP zobowiązała się do spłaty kwoty PoŜyczki wraz z
Odsetkami po upływie 6 (sześć) miesięcy od otrzymania oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu Umowy PoŜyczki.
W kaŜdym innym przypadku CDP zobowiązała się do spłaty kwoty PoŜyczki wraz z Odsetkami w terminie 3 (trzech)
lat od dnia zawarcia Umowy PoŜyczki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych
Spółki.
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