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Treść  raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako 
"Spółka" lub "Optimus") informuje, iż związku z realizacją postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka 
informowała w Raporcie Bieżącym nr 55/2010 z dnia 14 września 2010 r., w dniu 22 września 2010 r. Spółka 
zawarła: umowę  pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Michałem Kicińskim (Umowa Pożyczki I), umowę  
pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Marcinem Iwińskim (Umowa Pożyczki II), umowę  pożyczki z 
akcjonariuszem spółki Panem Piotrem Nielubowiczem (Umowa Pożyczki III) oraz umowę pożyczki z 
akcjonariuszem spółki Panem Adamem Kicińskim (Umowa Pożyczki IV) 

Na podstawie Umowy Pożyczki I pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki 
pieniężnej w kwocie 1.392.938 (s łownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści 
osiem) złotych. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Spółce do dnia 24 września 2010 r. Spółka zobowiązała się do 
zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty pożyczki 
(wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w 
ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca 
poczynając od 31 października 2010 r. (,,Odsetki"). Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki I w 
każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki I przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest do 
spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia 
pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki I. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do 
spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 października 2011. Spółka posiada prawo do 
wcześniejszej spłaty Pożyczki I w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco 
wystawiony przez Spółkę.

Na podstawie Umowy Pożyczki II pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki 
pieniężnej w kwocie 1.392.937,00 (s łownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 
trzydzieści siedem) złotych. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Spółce do dnia 24 września 2010 r. Spółka 
zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% 
kwoty pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M 
obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu 
każdego miesiąca poczynając od 31 października 2010 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki II 
w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki II przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest 
do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia 
pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki II. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do 
spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 października 2011. Spółka posiada prawo do 
wcześniejszej spłaty Pożyczki II w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco 
wystawiony przez Spółkę.

Na podstawie Umowy Pożyczki III pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki 
pieniężnej w kwocie 491.625,00 (s łownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) 
złotych. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Spółce do dnia 24 września 2010 r. Spółka zobowiązała się do zapłaty 
na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty pożyczki (wysokość 
oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu 
poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 
października 2010 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki III w każdym czasie. W przypadku 
wypowiedzenia Umowy Pożyczki III przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z 
odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy 
Pożyczki III. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w 
terminie do dnia 31 października 2011. Spółka posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki III w każdym 
czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę.

Na podstawie Umowy Pożyczki IV pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki 
pieniężnej w kwocie 172.500,00 (s łownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. Kwota pożyczki 
zostanie wypłacona Spółce do dnia 24 września 2010 r. Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz
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zostanie wypłacona Spółce do dnia 24 września 2010 r. Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz
pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty pożyczki (wysokość 
oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu 
poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 
października 2010 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki IV w każdym czasie. W przypadku 
wypowiedzenia Umowy Pożyczki IV przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z 
odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy 
Pożyczki IV. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w 
terminie do dnia 31 października 2011. Spółka posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki IV w każdym 
czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę.
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