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Uchwała Zarządu w przedmiocie określenia zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii C2, w sprawie
określenia wzoru formularza objęcia akcji serii C2 oraz w sprawie określenia terminu wpłaty na akcje serii C2 i
skutku nieuiszczenia należnej wpłaty w terminie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne
Treść raportu:

Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. (dalej „Optimus” lub „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do wniosku („Wniosek”)
ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („ABC Data”) o wydanie w terminie do dnia 11 października 2010 roku
formularzy, o których mowa w art. 451 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu umożliwienia ABC Data
wykonania praw z 3.128.036 warrantów subskrypcyjnych serii A, o którym Spółka informowała w Raporcie
Bieżącym nr 67/2010 z dnia 7 października 2010 roku, na podstawie § 7 Uchwały Nr 5/2007 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany
statutu Spółki” Zarząd Spółki podjął w dniu 11 października 2010 roku uchwałę w sprawie określenia zasad
przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii C2, w sprawie określenia wzoru formularza objęcia akcji serii C2
oraz w sprawie określenia terminu wpłaty na akcje serii C2 i skutku nieuiszczenia należnej wpłaty w terminie.
Na mocy podjętej Uchwały Zarządu, Zarząd Spółki postanowił, iż biorąc pod uwagę treść Wniosku ABC Data, nie
przesądzając o tym, czy wyrażone przez ABC Data S.A. w tym Wniosku stanowisko w kwestii prawa do objęcia akcji
serii C2 jest zasadne:
1. Wszelkie oświadczenia oraz czynności, które ABC Data zamierza podjąć w sprawie objęcia akcji serii C2 w
warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki powinny być kierowane bezpośrednio do Spółki.
2. Złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
powinno nastąpić w terminie do dnia 5 listopada 2010 r., w dniach i godzinach urzędowania biura Spółki pod
adresem Optimus S.A., ul. Jagiellońska 74, budynek E, 03-301 Warszawa, tj. od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 16.00.
3. Termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii C2 wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce
przez osobę uprawnioną oświadczenia o objęciu akcji, o którym mowa w art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych.

4. W przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii C2,
Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia
szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 3
powyżej, praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii C2, przez umorzenie tych praw.
Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O
umorzeniu Spółka zawiadomi niezwłocznie osobę zainteresowaną.
Wzór formularza objęcia akcji serii C2 w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki został określony
w załączniku do przedmiotowej uchwały.
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