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Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako 

"Spółka" lub "Optimus") informuje, iż w dniu 5 maja 2011 r. Spółka zawarła: umowę  pożyczki z akcjonariuszem 

spółki Panem Michałem Kicińskim (Umowa Pożyczki I), umowę  pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem 

Marcinem Iwińskim (Umowa Pożyczki II), umowę  pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Piotrem 

Nielubowiczem (Umowa Pożyczki III) oraz umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Adamem Kicińskim 

(Umowa Pożyczki IV). 

Na podstawie Umowy Pożyczki I pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 2.100.000 (słownie: 

dwa miliony sto tysięcy) złotych. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Spółce do dnia 6 maja 2011 roku. Spółka 

zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% 

kwoty pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M 

obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu 

każdego miesiąca poczynając od 31 maja 2011 r. (,,Odsetki"). Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę 

Pożyczki I w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki I przez pożyczkodawcę Spółka 

zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania 

oświadczenia pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki I. W każdym innym przypadku Spółka 

zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Spółka 

posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki I w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel 

własny in blanco wystawiony przez Spółkę. Strony jednomyślnie postanowiły, iż spłata kwoty pożyczki nastąpi w 

formie przelewu całości wymagalnej sumy na konto bankowe pożyczkodawcy.

Na podstawie Umowy Pożyczki II pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 1.260.000,00 

(słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Kwota pożyczki została wypłacona Spółce w dniu 5 

maja 2011 roku. Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M 

(trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według 

stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w 

ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 maja 2011 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę 

Pożyczki II w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki II przez pożyczkodawcę Spółka 

zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania 

oświadczenia pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki II. W każdym innym przypadku Spółka 

zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Spółka 

posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki II w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel 

własny in blanco wystawiony przez Spółkę. Strony jednomyślnie postanowiły, iż spłata kwoty pożyczki nastąpi w 

formie przelewu całości wymagalnej sumy na konto bankowe pożyczkodawcy.

Na podstawie Umowy Pożyczki III pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 450.000,00 

(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kwota pożyczki została wypłacona Spółce w dniu 5 maja 2011 

roku.. Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny)

plus 3,5% kwoty pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 

3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu 

każdego miesiąca poczynając od 31 maja 2011 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki III w 

każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki III przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest do 

spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia 

pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki III. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do 

spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2011. Spółka posiada prawo do 

wcześniejszej spłaty Pożyczki III w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco 

wystawiony przez Spółkę. Strony jednomyślnie postanowiły, iż spłata kwoty pożyczki nastąpi w formie przelewu 

całości wymagalnej sumy na konto bankowe pożyczkodawcy.

Na podstawie Umowy Pożyczki IV pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 190.000,00 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kwota pożyczki została wypłacona Spółce w dniu 5 maja 2011 roku. 

Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 
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Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 

3,5% kwoty pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M 

obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu 

każdego miesiąca poczynając od 31 maja 2011 r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki IV w 

każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki IV przez pożyczkodawcę Spółka zobowiązana jest do 

spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami po upływie 6 (sześciu) miesięcy od otrzymania oświadczenia 

pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki IV. W każdym innym przypadku Spółka zobowiązana jest do 

spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Spółka posiada prawo do 

wcześniejszej spłaty Pożyczki IV w każdym czasie. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco 

wystawiony przez Spółkę. Strony jednomyślnie postanowiły, iż spłata kwoty pożyczki nastąpi w formie przelewu 

całości wymagalnej sumy na konto bankowe pożyczkodawcy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od wszystkich akcjonariuszy będących stronami zawartych 

umów o których mowa powyżej zapewnienie, iż nie będą oni dążyć do podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki uchwał zmierzających do konwersji wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek 

na kapitał zakładowy Spółki w zamian za prawa do jej akcji.
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