Raport bieżący numer 84/2008 – Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej
66 (dalej jako "Spółka"), informuje, iż w dniu 11 grudnia 2008r. otrzymał zwrotnie podpisany
egzemplarz umowy zawartej pomiędzy Spółką, ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Daniszewskiej 14 (dalej jako "ABC Data") oraz P.W.MINIX S.A. z siedzibą w
Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 8 (dalej jako "MINIX") dotycząca współpracy zakresie
sprzedaży sprzętu komputerowego.
Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka oraz ABC Data zobowiązały się do dostarczenia
sprzętu komputerowego w ramach Projektu Wioska Internetowa- kształcenie na odległość na
terenach wiejskich w ilości 1505 jednostek (komputer + monitor), zwanego dalej sprzętem
komputerowym, do jednostek i lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (MINIX)
zlokalizowanych w Polsce. Pierwotny termin realizacji dostawy określono na dzień 10
grudnia 2008r., przy czym strony zastrzegły możliwość wcześniejszego zrealizowania
dostawy, jednakże został on przesunięty do dnia 12 grudnia 2008. MINIX zobowiązał się
dokonać zakupu powyżej wskazanych zestawów komputerowych za łączną cenę sprzedaży
netto 2 774 220 PLN netto powiększona o należny podatek VAT zaś Spółka zobowiązała się
do wytworzenia komputerów zgodnie ze specyfikacją techniczną i ilościową, o której mowa w
umowie w termie umożliwiającym ABC Data dostarczenie sprzętu komputerowego w
terminach określonych w umowie..
Podmiotem bezpośrednio realizującym zamówienie oraz wystawiającym fakturę do MINIX
będzie firma ABC DATA. ABC Data zobowiązała się również dostarczyć przedmiot umowy
do wskazanych przez MINIX miejsc.
W ramach realizacji umowy Spółka będzie gwarantowała, że:
- dostarczony sprzęt będzie w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną oraz, że będzie
fabrycznie nowy i wolny od wad montażowych
- bezpieczeństwo użytkowania dostarczonego sprzętu elektrycznego spełnia wymogi
odpowiednich norm bezpieczeństwa, obowiązujących w chwili zawarcia umowy
- zabezpieczy MINIX przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia
praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności: patentów, licencji,
zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem sprzętu będącego
przedmiotem Umowy
Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych - informacje bieżące
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