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List Zarządu do Akcjonariuszy 

 

 

Szanowni Państwo,            

 

 Rada Nadzorcza z dniem 30 stycznia 2009 roku powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Wiesława 

Skrobowskiego. W dniu 20 lutego 2009r. Uchwałą Rady Nadzorczej, z funkcji Członka Zarządu została odwołana Pani 

Joanna Horoszko. W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2009r. w skład Zarządu nowej Kadencji Rada Nadzorcza powołała 

ponownie Wiesława Skrobowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.  

 W pierwszej połowie 2009 roku Zarząd Spółki koncentrował się na dokończeniu procesu zmiany modelu 

biznesowego oraz na wyznaczeniu nowej strategii. W ramach tych działań podjęte zostały negocjacje z firmą CDP 

Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mające na celu przeprowadzenie transakcji w postaci połączenia 

Spółki Optimus S.A. z CDP. Z dniem 29 lipca 2009r. Strony zakończyły negocjacje, które nie doprowadziły do 

uzgodnienia warunków Transakcji.  

 Z kolei w dniu 30 lipca 2009r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Spółką a Panem Tomaszem 

Misiakiem, Panem Tomaszem Szpikowskim, Panem Tomaszem Hanczarkiem oraz spółką PROLOGICS (UK) LLP 

z siedzibą w Londynie dotyczący nabycia przez Optimus S.A. 100% akcji w spółce Work Service S.A. w zamian za 

objęcie przez wyżej wymienione podmioty 94 milionów akcji Spółki nowej emisji. Realizacja Transakcji jest 

warunkowana uzyskaniem przez Spółkę wszelkich wymaganych prawem uchwał walnego zgromadzenia Spółki.  

 Powyższe działania wpisują się w nową strategię Spółki opierającą się na wykorzystaniu i tworzeniu 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w których przede wszystkim liczy się pomysł i innowacyjność znajdujące 

swoje źródło w kapitale ludzkim. Optimus to polska firma, która od początku swojego istnienia cechowała się 

inicjowaniem i wdrażaniem pionierskich rozwiązań wyznaczających kierunki rozwoju dla wielu innych firm. Marka 

Optimus należy do wąskiego grona powstałych w kraju na bazie autorskiej koncepcji. Jest świetnie identyfikowana 

przez polskich konsumentów. Ma wciąż bardzo mocną pozycję w sektorze usług B2B. Zmiany na rynku IT wymusiły 

zaprzestanie przez Firmę produkcji sprzętu, jako nieopłacalnej przy tym stadium rozwoju tego rynku w Polsce  oraz 

wobec braku perspektyw zmian tego stanu rzeczy. Działając jako Zarząd pragnę Państwa zapewnić, iż głównym 

naszym celem jest inwestować w projekty mające na celu wykorzystanie potencjału tkwiącego w Polakach. 

 W załączeniu przekazuję Państwu raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania 

finansowego obejmującego pierwsze półrocze 2009 roku oraz Sprawozdanie Zarządu za ten sam okres.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Wiesław Skrobowski 

Prezes Zarządu 

 

24 sierpnia 2009 roku 
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