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Udzielenie rekomendacji przez Zarząd Optimus S.A. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie połączenia CDP
Investment sp. z o.o. oraz Optimus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

W związku z przyjętym w dniu 20 października 2010 r. planem połączenia, opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr
76/2010 w dniu 21 października 2010 r. oraz w związku z pierwszym zawiadomieniem Akcjonariuszy o zamiarze
połączenia opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr 84/2010 w dniu 3 listopada 2010 r. i powtórnym
zawiadomieniem Akcjonariuszy o zamiarze połączenia opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr 92/2010 z dnia 17
listopada 2010 r., Zarząd spółki Optimus S.A. zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20 podjętą w dniu 21 października
2010 r., przekazuje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie planowanego połączenia spółki Optimus S.A.
(„Spółka Przejmująca”) ze spółką CDP Investment sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).
„Zarząd Optimus S.A. niniejszym postanawia udzielić rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie
podjęcia uchwały w sprawie połączenia Optimus S.A. z CDP Investment sp. z o.o. Połączenie dokonane zostanie
na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze
przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą tj. przez przejęcie. Ponieważ udziały
Spółki Przejmowanej należą w całości do Spółki Przejmującej, połączenie odbędzie się bez podwyższania
kapitału zakładowego i wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej.
Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej. W opinii Zarządu Optimus S.A. połączenie
wpłynie na usprawnienie modelu zarządzania oraz na redukcję kosztów finansowych związanych z
funkcjonowaniem grupy.”
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