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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akc ji
Treść raportu:

Zarząd spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E („Spółka”), informuje, że w dniu
20 grudnia 2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 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 (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o przekroczeniu 10% ogólnej liczny głosów w spółce Optimus S.A.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 16.12.2010 r. – rejestracja
akcji na rachunku papierów wartościowych.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału
3.450.000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 4,93%
Liczba głosów z tych akcji
3.450.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
4,93%
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału
8.450.000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 10,20%
Liczba głosów z tych akcji
8.450.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
10,20%
Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału – decyzja uzależniona jest od rozwoju sytuacji
rynkowej, w związku z tym nie wykluczamy zwiększenia zaangażowania w ogólnej liczbie głosów, jak i jego
zmniejszenia.
Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki – nie dotyczy.
Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu – nie dotyczy.”

OPTIMUS SA
(pełna nazwa emitenta)
OPTIMUS

Informatyka (inf)
(skróc ona nazwa emitenta)

03-301

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Jagiellońska

74 Bud E
(ulic a)

022 375 77 00

(numer)
022 375 77 10

(telefon)
optimus@optimus.pl

(fax)
www.optimus.pl

(e-mail)
734-28-67-148

(www)
492707333

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

OPTIMUS

RB 109 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2010-12-20

Adam Kic iński

Prezes Zarządu

2010-12-20

Edyta Wakuła

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

