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Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03 – 301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej: „Spółka”),
informuje, że w dniu 7 lutego 2011 roku otrzymał zawiadomienia od osób mających dostęp do informacji
poufnych dotyczące nabycia akcji Spółki:
1) zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2011 roku pan Adam Kiciński, Prezes Zarządu Spółki, poinformował o
nabyciu przez niego w dniu 2 lutego 2011 roku, poza rynkiem regulowanym, 257.001 akcji Spółki, po cenie 1,80
zł za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego
Spółki,
2) zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2011 roku pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, poinformował o
nabyciu przez niego w dniu 2 lutego 2011 roku, poza rynkiem regulowanym, 3.230.001 akcji Spółki, po cenie 1,80
zł za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego
Spółki,
3) zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2011 roku pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej Spółki
poinformował, o nabyciu przez niego w dniu 2 lutego 2011 roku, poza rynkiem regulowanym, 938.997 akcji
Spółki, po cenie 1,80 złotych za jedną akcję, objętych w subskrypcji prywatnej w ramach warunkowo
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.
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