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OPTIMUS

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J oraz podmiotu uprawnionego do  złożenia zapisu na warranty subskrypcyjne 
serii G
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E, informuje, iż działając na podstawie § 6 
uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie emisji 
warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru 
warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy, w oparciu o efekty przyspieszonej 
procedury budowania księgi popytu na 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G, zakończonej w dniu 18 
listopada 2010 roku o godzinie 14:00, w wyniku której, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., najwyższą 
ofertę w zakresie ceny emisyjnej akcji serii J obejmowanych w wykonaniu praw inkorporowanych w warrantów 
subskrypcyjnych serii G, złożył PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oferując 2,25 zł za jedną akcję 
serii J, Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J oraz podmiotu 
uprawnionego do  złożenia zapisu na warranty subskrypcyjne serii G .
Na podstawie uchwały cena emisyjna akcji serii J Spółki obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów 
subskrypcyjnych serii G ustalona została na kwotę 2,25 złotych za jedną akcję serii J. Zgodnie z podjętą uchwałą 
podmiotem uprawnionym do złożenia zapisu na  5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do 
objęcia 5.000.000 akcji serii J jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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