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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, że w raporcie bieżącym nr 10/2010 wystąpiła pomyłka pisarska, w wyniku której podano
niewłaściwą wysokość drugiej transzy pożyczki.
W związku z powyższym zmianie ulega treść raportu bieżącego w następujący sposób:
Jest:
„Na mocy zawartego Aneksu:
(i) zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o
kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w
dwóch transzach :
a) 80.000 PLN w dniu 29 marca 2010 roku;
b) 320.000 PLN nie później niż do końca marca 2010 roku.”
Powinno być:
„Na mocy zawartego Aneksu:
(i) zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o
kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w
dwóch transzach :
a) 80.000 PLN w dniu 29 marca 2010 roku;
b) 220.000 PLN nie później niż do końca marca 2010 roku.”
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