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Treść raportu:

Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E („Spółka”), w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 7/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 9 lutego 2011 r.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) uchwałą nr 106/11 z dnia 9 lutego 2011 r.
postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 5.000.000 akcji serii K oraz nadać im kod ISIN
PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
decyzji o wprowadzeniu akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW, następującym nie później niż z dniem
rejestracji akcji serii K w KDPW. Zarejestrowanie akcji serii K w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia
dostarczenia do KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na
rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia
rejestrowanych akcji serii K do obrotu na tym rynku.
W dniu 11 lutego 2011 r. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku
regulowanym GPW.
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