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Treść raportu:

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 8 stycznia br. Spółka utworzyła w 
Getin Noble Bank S.A. kolejną lokatę terminową, w wysokości 0,7 mln zł. Lokata zawarta została na okres trzech 
miesięcy, oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Łącznie z lokatami zawartymi w dniu 19.11.2014 r. (na 
kwotę 0,5 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 19.02.2015 r.) oraz w dniu 02.12.2014 r. (na 
kwotę 1 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 02.03.2015 r.), Spółka ma łącznie lokaty w Getin 
Noble Bank S.A. na kwotę 2,2 mln zł. Na koniec września 2014 roku Emitent posiadał w tym banku 
lokatę o wartości 1 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w Getin Noble 
Bank S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i 
finansowych. Warunki zawarcia w/w lokat nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w 
umowy dotyczące lokat zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że łączna wartość lokat w w/w banku 
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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