
RB 22 2011OPTIMUS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-14

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej 

jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2011 roku został podpisany aneks („Aneks”) do umowy pożyczki 

zawartej dnia 16 listopada 2009 roku („Umowa Pożyczki”) pomiędzy Spółką a Multico Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-232) przy ul. Ciasnej 6 ("Multico"), o której Spółka informowała w 

Raporcie Bieżącym nr 41/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku.

Na mocy zawartego Aneksu, Spółka zobowiązała się do spłaty na rzecz Multico części zadłużenia wynikającego z 

Umowy Pożyczki, w kwocie 1.750.000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 

trzech dni od podpisania aneksu. Pozostała część kwoty pożyczki pomniejszona uprzednio na podstawie umowy 

potrącenia z dnia 23 listopada 2010 roku, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 100/2010 z dnia 

24 listopada 2010 roku, o kwotę 3.300.001,20 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy jeden złotych 20/100) 

spłacona zostanie w ten sposób, iż pierwsza rata w kwocie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) zwrócona zostanie Multico w dniu 30 września 2011 roku, a pozostała kwota pożyczki płatna będzie w 

równych miesięcznych ratach, w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, wymagalnych w 

ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 października 2011 roku. 

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie ulegają zmianie.
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