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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 5 maja 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 całości kwoty pożyczki najpóźniej
do dnia 30 września 2011 roku, z zastrzeżeniem iż w wypadku wcześniejszej spłaty kwoty pożyczki, Spółka
zastrzega sobie prawo żądania w terminie nie wcześniejszym niż 31 maja 2011 roku i nie później niż 30 czerwca
2011 roku ponownego postawienia do dyspozycji kapitału pożyczki do kwoty 4.000.000 (słownie: cztery miliony)
złotych, a Multico zobowiązało się w takim przypadku do udostępnienia na zasadach określonych w Umowie
Pożyczki żądanej kwoty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego żądania od Spółki.
Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie uległy zmianie.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż całość kwoty pożyczki została spłacona na rachunek Multico w dniu 5
maja 2011 roku.
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