Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy
ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”), informuje, iż została dokonana korekta
sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, stanowiącego
część jednostkowego raportu rocznego spółki za rok 2009 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
W związku z powyższym zmianie ulega treść sprawozdania finansowego w następujący sposób:
1.

str. 23 nota 20

Jest:
20. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Powinno być:
20. Inwestycje w jednostkach zależnych

2.

str. 23 nota 21

Jest:
21. Inwestycje w jednostkach pozostałych
Powinno być:
21. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

3.

str. 23 nota 21

Jest:
Nazwa jednostki zależnej
oraz powiązanie
bezpośrednie
CDP Investment Sp. z o.o.

Miejsce siedziby spółki
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 74

Procent
posiadanych
udziałów

Procent
posiadanych
głosów

41,67%

41,67%

Procent
posiadanych
udziałów

Procent
posiadanych
głosów

41,67%

41,67%

Powinno być:
Nazwa jednostki
stowarzyszonej oraz
powiązanej kapitałowo
CDP Investment Sp. z o.o.
4.

Miejsce siedziby spółki
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 74

str. 30-32 nota 35

Jest:
35. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku OPTIMUS S.A. ani jednostki od niego zależne nie
zawierały transakcji, których wartość pojedynczej umowy przekraczałaby kwotę 500 tys. EUR.
W roku obrotowym 2007 została zawarta istotna umowa mogąca doprowadzić do powstania
powiązań korporacyjnych z ABC DATA Sp. z o.o. Umowa ta została zawarta w dniu 30 sierpnia

2007 r. zastępując pierwotne zapisy z dnia 16 lipca 2007 r. Przedmiotem umowy pomiędzy Optimus
S.A. a ABC Data Sp. z o.o. było:

1.

Zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na
określonych zasadach wyłączności,

2.

Przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas
nieokreślony,

3.

Udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,

4.

Wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe
Optimus i ABC Data.

W dniu 23.12.2008 - w/w umowa została wymówiona. Umowa uległa rozwiązaniu po upływie 12miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. w dniu 23.12.2009 roku.
Optimus wypowiedział również umowę na świadczenie usług, która wygasła po trzech miesiącach.
Przyczyną rozwiązania umowy o współpracy oraz umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług
były względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla spółki poziomu sprzedaży
zapewnianego przez ABC Data. W ocenie spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC
Data na zasadzie wyłączności było nieefektywne i dlatego spółka zamierza realizować nowy model
biznesowy w oparciu o dywersyfikacje a także wprowadzić nową strategię rozwoju.
Spółka będzie kontynuowała działalność usługową w tym usługi serwisowe. Na podstawie
przedmiotowej umowy oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Optimus wydał
ABC Data warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii C2 i C3. W wypowiedzianej
umowie obie strony deklarowały chęć powiązania kapitałowego spółek.
Realizacja części zapisów umownych w postaci uchwalenia przez NWZA Optimus S.A. emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału została uchwalona
na NWZA Optimus S.A. z dnia 5.11.2007 W okresie objętym sprawozdaniem nie doszło jednak
jeszcze do objęcia przez ABC DATA Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych oraz ich zamiany na
akcje Optimus S.A. serii C2 i C3, skutkiem czego nie powstały jeszcze powiązania kapitałowe. Każdy
warrant subskrypcyjny serii A uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na
okaziciela serii C2 Spółki, na zasadach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia
prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych
akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3
oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.
Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być
wykonywane do dnia 5 listopada 2010 r.
Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na
okaziciela serii C3 Spółki na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia
prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych
akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3
oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.
Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być
wykonywane do dnia 5 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem iż prawa z warrantów subskrypcyjnych serii
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B będą mogły być wykonane nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wykonania wszystkich
praw do objęcia akcji serii C2 Spółki wynikających z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii A oraz serii B objętymi
przez ABC Data sp. z o.o. nie jest dopuszczalne, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie, w celu umorzenia.
Transakcje handlowe
W 2009 roku OPTIMUS S.A. zawarł z podmiotami powiązanymi poniższe transakcje handlowe:

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

okres do
31.12.2009

okres do
31.12.2008

000' PLN

000' PLN

357

44 122

-

-

306

34 730

-

-

- w tym od jednostek stowarzyszonych
Zakupy towarów i usług
- w tym od jednostek stowarzyszonych

Sprzedaż towarów, usług do podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie standardowego
cennika. Zakupy towarów odbywały się w oparciu o ceny rynkowe pomniejszone o rabaty z tytułu
zamówionych ilości. Optibox był dystrybutorem tylko i wyłącznie produktów wytwarzanych przez
OPTIMUS S.A., podmiot dominujący zastosował więc wobec Optibox Sp. z o.o. rabat
w wysokości 2%.
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są
następujące:
stan na
dzień
31.12.2009

stan na
dzień
31.12.2008

000' PLN

000' PLN

Należności od podmiotów powiązanych
Optibox Sp. z o.o.:

-

96

116

-

(116)

-

682

11 320

682

11 418

Optibox Sp. z o.o.

-

-

ABC Data Sp. z o.o.

-

11 247

553

11 955

- kwota należności brutto
- odpis aktualizujący należności
ABC Data Sp. z o.o.
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Powinno być:
35. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku OPTIMUS S.A. ani jednostki od niego zależne nie
zawierały transakcji, których wartość pojedynczej umowy przekraczałaby kwotę 500 tys. EUR.
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Transakcje z podmiotem powiązanym CDP Investment Sp. z o.o. przedstawione zostały w punkcie
36.
Transakcje handlowe
W 2009 roku OPTIMUS S.A. zawarł z podmiotami powiązanymi poniższe transakcje handlowe:

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

okres do
31.12.2009

okres do
31.12.2008

000' PLN

000' PLN

357

44 122

-

-

306

34 730

-

-

- w tym od jednostek stowarzyszonych
Zakupy towarów i usług
- w tym od jednostek stowarzyszonych

Sprzedaż towarów, usług do podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie standardowego
cennika. Zakupy towarów odbywały się w oparciu o ceny rynkowe pomniejszone o rabaty z tytułu
zamówionych ilości. Optibox był dystrybutorem tylko i wyłącznie produktów wytwarzanych przez
OPTIMUS S.A., podmiot dominujący zastosował więc wobec Optibox Sp. z o.o. rabat
w wysokości 2%.

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i
usług są następujące:
stan na
dzień
31.12.2009

stan na
dzień
31.12.2008

000' PLN

000' PLN

Należności od podmiotów powiązanych
Optibox Sp. z o.o.:

-

96

116

96

(116)

-

ZATRA S.A.

-
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ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)

-

11 320

CDP Investment Sp. z o.o.

-

-

-

11 418

20

-

ZATRA S.A.

-

708

ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)

-

11 247

CDP Investment Sp. z o.o.

-

-

20

11 955

- kwota należności brutto
- odpis aktualizujący należności

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Optibox Sp. z o.o.

Podmioty ZATRA SA oraz ABC Data Sp z o.o. w dacie bilansowej 31.12.2009 nie spełniają
kryteriów uznania ich za podmioty powiązane w stosunku do Optimus SA. Należności od tych
podmiotów na dzień 31.12.2009 wykazywane są w pozycji należności handlowe od jednostek
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pozostałych a zobowiązania na dzień 31.12.2009 w pozycji zobowiązania handlowe do jednostek
pozostałych.

5.

str. 32, początek noty 36

Dodano:
W roku obrotowym 2007 została zawarta istotna umowa mogąca doprowadzić do powstania
powiązań korporacyjnych z ABC DATA Sp. z o.o. Umowa ta została zawarta w dniu 30 sierpnia
2007r. zastępując pierwotne zapisy z dnia 16 lipca 2007r. Przedmiotem umowy pomiędzy Optimus
S.A. a ABC Data Sp. z o.o. było:
1.

Zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na
określonych zasadach wyłączności,

2.

Przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas
nieokreślony,

3.

Udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,

4.

Wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe
Optimus i ABC Data.

W dniu 23.12.2008 - w/w umowa została wymówiona. Umowa uległa rozwiązaniu po upływie 12miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. w dniu 23.12.2009 roku.
Optimus wypowiedział również umowę na świadczenie usług, która wygasła po trzech miesiącach.
Przyczyną rozwiązania umowy o współpracy oraz umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług
były względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla spółki poziomu sprzedaży
zapewnianego przez ABC Data. W ocenie spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC
Data na zasadzie wyłączności było nieefektywne i dlatego spółka zamierza realizować nowy model
biznesowy w oparciu o dywersyfikacje a także wprowadzić nową strategię rozwoju.
Spółka będzie kontynuowała działalność usługową w tym usługi serwisowe. Na podstawie
przedmiotowej umowy oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Optimus wydał
ABC Data warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii C2 i C3. W wypowiedzianej
umowie obie strony deklarowały chęć powiązania kapitałowego spółek.
Realizacja części zapisów umownych w postaci uchwalenia przez NWZA Optimus S.A. emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału została uchwalona
na NWZA Optimus S.A. z dnia 5.11.2007 W okresie objętym sprawozdaniem nie doszło jednak
jeszcze do objęcia przez ABC DATA Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych oraz ich zamiany na
akcje Optimus S.A. serii C2 i C3, skutkiem czego nie powstały jeszcze powiązania kapitałowe. Każdy
warrant subskrypcyjny serii A uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na
okaziciela serii C2 Spółki, na zasadach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia
prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych
akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3
oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.
Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być
wykonywane do dnia 5 listopada 2010 r.
Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na
okaziciela serii C3 Spółki na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji
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warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia
prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych
akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3
oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.
Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być
wykonywane do dnia 5 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem iż prawa z warrantów subskrypcyjnych serii
B będą mogły być wykonane nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wykonania wszystkich
praw do objęcia akcji serii C2 Spółki wynikających z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii A oraz serii B objętymi
przez ABC Data sp. z o.o. nie jest dopuszczalne, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie, w celu umorzenia.

6.

str. 48 nota 44

Usunięto notę 44
7.

str. 48 nota 45

Jest:
45. Zdarzenia po dacie bilansu
Powinno być:
44. Zdarzenia po dacie bilansu

8.

str. 54 nota 46

Jest:
46. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w
perspektywie co najmniej jednego kwartału
Powinno być:
45. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w
perspektywie co najmniej jednego kwartału
Załącznik:
1.

Oświadczenie biegłego rewidenta
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