
ZAWIADOMIENIE 

Ja, niżej podpisany, Piotr Nielubowicz, działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 
ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze 
zm., dalej zwanej: „Ustawą o Ofercie"), w imieniu: 

1) podmiotów działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, 
tj. pana Michała Kicińskiego, pana Marcina Iwińskiego, pana Piotra Nielubowicza, pana Adama 
Kicińskiego (dalej: „Akcjonariusze Optimus”), o którym Optimus S.A. z siedzibą w 
Warszawie (dalej: „Optimus”, „Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 54/2010 z dnia 
02 września 2010 roku (dalej: „Porozumienie I”), 

2) podmiotów działających w porozumieniach w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o 
Ofercie, o których Optimus informował w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 21 października 
2010 roku, tj: 
a) porozumieniu łączącym Akcjonariuszy Optimus z panią Edytą Wakuła (dalej: 

„Porozumienie II”), 
b) porozumieniu łączącym Akcjonariuszy Optimus z panem Michałem Nowakowskim (dalej: 

„Porozumienie III”), 
c) porozumieniu łączącym Akcjonariuszy Optimus z panem Robertem Wesołowskim (dalej: 

„Porozumienie IV”), 
d) porozumieniu łączącym Akcjonariuszy Optimus z panem Adamem Konradem Badowskim 

(dalej: „Porozumienie V”), 

3) podmiotów działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, 
tj. Akcjonariuszy Optimus oraz ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ABC Data”), o 
którym Optimus informował w raporcie bieżącym nr 88/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku 
(dalej: „Porozumienie VI”), 

składam zawiadomienie dotyczące zmniejszenia się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
podmiotów będących stronami w/w porozumień. 

I 

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 16 grudnia 2010 roku i wynika z objęcia 12.837.200 akcji Spółki, 
w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego (na podstawie uchwały nr 8 NWZ Spółki 
z dnia 14 października 2010 roku), przez podmioty, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 
nr 100/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku (tj. przez Akcjonariuszy Optimus - łącznie 887.200 akcji 
Spółki serii G oraz 3.450.000 akcji Spółki serii H w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 
D i H, oraz przez pozostałe podmioty - 3.500.000 akcji serii F w wykonaniu praw z warrantów 
subskrypcyjnych serii C oraz 5.000.000 akcji serii J w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych 
serii G) i zapisania w dniu 16 grudnia 2010 roku w/w akcji Spółki na rachunkach papierów 
wartościowych w/w podmiotów, skutkującego podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
12.837.200 złotych, tj. do kwoty 82.837.200 złotych. 

II 

Na skutek powyższych zdarzeń, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce stron Porozumienia I 
zmniejszył się z 43,43 % na 41,936 %, tj. o 1,494 %. 

Przed zmianą, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia I 
wynosił 30.401.800 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 
43,43 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego udział poszczególnych 
stron Porozumienia I przedstawiał się następująco: 

Tabela 1 



Imię i Nazwisko 
 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Liczba głosów  
z posiadanych 

akcji 

Procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów oraz w 
kapitale zakładowym 

Optimus 
Michał Kiciński 11.739.311 11.739.311 16,77% 

Marcin Iwiński 11.588.814 11.588.814 16,56% 

Piotr Nielubowicz 4.496.075 4.496.075 6,42% 

Adam Kiciński 2.577.600 2.577.600 3,68% 

 
Po zmianie, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia I 
wynosi 34.739.000 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 
41,936 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego udział poszczególnych 
stron Porozumienia I przedstawia się następująco: 

Tabela 2 
Imię i Nazwisko 

/Firma 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Liczba głosów  
z posiadanych 

akcji 

Procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów oraz w 
kapitale zakładowym 

Optimus 
Michał Kiciński 13.675.449 13.675.449 16,51% 

Marcin Iwiński 12.981.751 12.981.751 15,67% 

Piotr Nielubowicz 5.188.700 5.188.700 6,26% 

Adam Kiciński 2.893.100 2.893.100 3,49% 

 

III 

Na skutek zdarzeń opisanych w pkt I powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki stron 
Porozumienia II, Porozumienia III, Porozumienia IV oraz Porozumienia V również zmniejszył się z 
43,43 % na 41,936 %, tj. o 1,494 %. 

Przed zmianą, w ramach każdego z tych porozumień ich strony posiadały łącznie 30.401.800 akcji 
Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów i stanowiących 43,43 % w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki, z czego liczby akcji oraz głosów posiadanych przez 
poszczególnych Akcjonariuszy Optimus były identyczne z wskazanym w Tabeli 1 w pkt II powyżej, 
natomiast pani Edyta Wakuła, pan Michał Nowakowski, pan Robert Wesołowski oraz pan Adam 
Konrad Badowski nie posiadali akcji Spółki. 

Po zmianie, strony każdego z w/w porozumień posiadają łącznie 34.739.000 akcji Optimus, 
uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 41,936 % w kapitale zakładowym oraz w 
ogólnej liczbie głosów Spółki, z czego liczby akcji oraz głosów posiadanych aktualnie przez 
poszczególnych Akcjonariuszy Optimus wskazano w Tabeli 2 w pkt II powyżej, natomiast pani Edyta 
Wakuła, pan Michał Nowakowski, pan Robert Wesołowski oraz pan Adam Konrad Badowski nadal nie 
posiadają akcji Spółki. 

IV 

Na skutek zdarzeń opisanych w pkt I powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki stron 
Porozumienia VI zmniejszył się z 43,43 % na 41,937 %, tj. o 1,493 %. 

Przed zmianą, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia 
VI wynosił 30.401.850 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 
43,43 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego liczby akcji oraz głosów 
posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Optimus były identyczne z wskazanym w Tabeli 1 w 



pkt II powyżej, natomiast ABC Data posiadała 50 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby 
głosów, stanowiących 0,00007% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Po zmianie, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia VI 
wynosi 34.739.050 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 
41,937 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego liczby akcji oraz 
głosów posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Optimus wskazano w Tabeli 1 w pkt II 
powyżej, natomiast ABC Data posiada 50 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, 
stanowiących 0,00006% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. 

V 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od któregokolwiek z 
Akcjonariuszy Optimus, od pani Edyty Wakuła, pana Michała Nowakowskiego, pana Roberta 
Wesołowskiego oraz pana Adama Konrada Badowskiego, ani od ABC Data, które posiadają akcje 
Optimus.  

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 
3) lit. c Ustawy o Ofercie. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia wszystkie w/w akcje Optimus są akcjami tego 
samego rodzaju, tj. akcjami zwykłymi na okaziciela. 

 
  



Załącznik nr 2 do RB nr 110/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku 

 
 
 
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1„Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku 
zapisania w dniu 16 grudnia 2010 roku 1.666.666 akcji OPTIMUS S.A. nowej emisji serii F, objętych w 
wykonaniu praw z warrantów serii C, na rachunku papierów wartościowych Pana Zbigniewa Jakubasa 
oraz 1.833.334 akcji OPTIMUS S.A. nowej emisji serii F, objętych w wykonaniu praw z warrantów serii 
C,  na rachunku papierów wartościowych Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiotu 
zależnego od Pana Zbigniewa Jakubasa, udział w ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A.  Pana 
Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. przekroczył 5% w ogólnej liczbie 
głosów OPTIMUS S.A.   

 
W wyniku powyższych zdarzeń, Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu 

posiadają łącznie 5.341.927 akcji dających prawo do  5.341.927 głosów, co stanowi 6,45 % udziału w 
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów. 

Przed dokonaniem zapisów akcji nowej emisji OPTIMUS S.A. serii F, na rachunkach papierów 
wartościowych Pana Zbigniewa Jakubasa i jego podmiotu zależnego- Multico Sp. z o.o., stan akcji 
posiadanych przez w/w Podmioty  wynosił 1.841.927 akcji, dających prawo do  1.841.927 głosów, co 
stanowiło 2,63 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów. 

 
 


