Temat: Korekta raportu okresowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74,
Budynek „E” (dalej jako „Spółka”), informuje, o dokonaniu zmian 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., wynikających w szczególności z korekty szacunku odpisu aktualizującego wartość
zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2010 roku.
W związku z powyższym zmianie ulega treść sprawozdania finansowego w następujący sposób:
1.
str. 2
Było:
Dla akcjonariuszy OPTIMUS S.A.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na
koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
Strona
Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujący
stratę netto w kwocie 1 097 tys. zł.

[3]

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
wykazujące całkowitą stratę na poziomie 1 094 tys. zł.

[4]

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 300 tys. zł.

[5]

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku wykazujące zmniejszenie o kwotę 1 094 tys. zł.

[6]

Rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 232 tys. zł.

[7]

Noty do sprawozdania finansowego

[8]

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 30
kwietnia 2010 oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Prezes Zarządu
Wiesław Skrobowski
Członek Zarządu
Marcin Iwiński
Warszawa, dnia 31 marca 2010
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Dla akcjonariuszy OPTIMUS S.A.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na
koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
Strona
Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujący
stratę netto w kwocie 2 325 tys. zł.

[3]

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
wykazujące całkowitą stratę na poziomie 2 322 tys. zł.

[4]

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
35 072 tys. zł.

[5]

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku wykazujące zmniejszenie o kwotę 2 322 tys. zł.

[6]

Rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 232 tys. zł.

[7]

Noty do sprawozdania finansowego

[8]

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 1
czerwca 2010 oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Prezes Zarządu
Wiesław Skrobowski
Członek Zarządu
Marcin Iwiński
Członek Zarządu
Adam Kiciński
Warszawa, dnia 31 maja 2010
2.
str. 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Było:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
Nota

2

od
01.01.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

do
31.12.2009
PLN’000
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zyski i straty z inwestycji

x
x
x

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe – netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Podstawowy
Rozwodniony

PLN’000

(90)

46 915
(42 502)
4 413
(4 448)
(5 363)
8 570
(678)
2 494
(144)

76
(161)
(175)

311
(1 382)
(1 215)

(1 097)
(1 097)

1 279
1 279

(0,04)
(0,04)

0,05
0,05

od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od 01.01.2008
do 31.12.2008

1 272
(1 138)
134

(90)

46 915
(42 502)
4 413
(4 448)
(5 363)
8 570
(678)
2 494
(144)

76
(161)
(175)

311
(1 382)
(1 215)

(2 325)
(2 325)

1 279
1 279

1 272
(1 138)
134
(1 021)
(4 219)
4 583
(399)
(922)
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zyski i straty z inwestycji

x
x
x

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe – netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

3

(1 021)
(4 219)
4 988
(2 032)
(2 150)

PLN’000

Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Podstawowy
Rozwodniony

(0,08)
(0,08)

0,05
0,05

3.
str. 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Było:
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009
PLN’000

od 01.01.2008
do 31.12.2008
PLN’000

Zysk (strata) netto za rok obrotow y
Inne całkow ite dochody:
Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych
Aktywa finansowe dostepne do sprzedaży
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości
Zyski (straty) aktuarialne z programów emerytalnych - programy
określonych świadczeń
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych

(1 097)

1 279

-

-

-

-

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności
Inne całkow ite dochody netto
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY

3

-

3
(1 094)

1 279
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

Nota

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Inne całkowite dochody:
Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości
Zyski (straty) aktuarialne z programów emerytalnych programy określonych świadczeń
Udział w innych
stowarzyszonych

całkowitych

dochodach

jednostek

4

od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od
01.01.2008
do
31.12.2008
PLN’000

(2 325)

1 279

-

-

-

-

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metoda praw
własności
Inne całkowite dochody netto
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY

3
3
(2 322)

1 279

stan na dzień
31.12.2009

stan na dzień
31.12.2008

PLN’000

PLN’000

6 283
33

6 788
61
70

4.

str. 5 BILANS
Było:
BILANS
na dzień 31 grudnia 2009
Nota

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i
stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane
metodą praw własności

x
x
x

-

Inwestycje w jednostkach pozostałych
Inne aktywa

x

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

x
x
x

Aktywa razem

Nota

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą
praw własności
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego

x

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy długoterminowe

5

26 252
140
32 708

20
6 939

1 965
1 593
34
3 592

1 373
13 176
2 266
16 815

36 300

23 754

stan na dzień
31.12.2009
PLN’000

stan na dzień
31.12.2008
PLN’000

28 152
75 531
(97 784)
(1 097)

28 152
75 531
(99 063)
1 279

3
4 805

5 899

9 062
8

22

9 070

22

x
x

21 281
14

14 978
24

x
x
x

250
880
22 425
36 300

2 831
17 833
23 754

stan na dzień
31.12.2009

stan na dzień
31.12.2008

PLN’000

PLN’000

6 283
33

6 788
61
70

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
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BILANS
na dzień 31 grudnia 2009
Nota

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i
stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane
metodą praw własności

x
x
x

-

Inwestycje w jednostkach pozostałych
Inne aktywa

x

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

x
x
x

Aktywa razem

Nota

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą
praw własności
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego

x

6

26 252
140
32 708

20
6 939

737
1 593
34
2 364

1 373
13 176
2 266
16 815

35 072

23 754

stan na dzień
31.12.2009
PLN’000

stan na dzień
31.12.2008
PLN’000

28 152
75 531
(97 784)
(2 325)

28 152
75 531
(99 063)
1 279

3
3 577

5 899

-

-

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy długoterminowe

9 062
8
9 070

22
22

x
x

21 281
14

14 978
24

x
x
x

250
880
22 425
35 072

2 831
17 833
23 754

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem

5.
Str. 6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Było:
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od
01.01.2008
do
31.12.2008
PLN’000

Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

28 152
28 152

28 152
28 152

Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

75 531
75 531

75 531
75 531

(99 063)
1 279
(97 784)

(76 770)
(22 293)
(99 063)

Zysk netto
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym
Wynik z wyceny jednostek wycenianych metodą praw własności

1 279
(1 279)
(1 097)
3

(22 293)
22 293
1 279
-

Stan na koniec okresu

(1 094)

1 279

5 899

(14 148)

4 805

5 899

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowe poprzednich okresów
Stan na koniec okresu

Razem kapitały własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od
01.01.2008
do
31.12.2008
PLN’000

Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

28 152
28 152

28 152
28 152

Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

75 531
75 531

75 531
75 531

(99 063)
1 279
(97 784)

(76 770)
(22 293)
(99 063)

Zysk netto
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym
Wynik z wyceny jednostek wycenianych metodą praw własności

1 279
(1 279)
(2 325)
3

(22 293)
22 293
1 279
-

Stan na koniec okresu

(2 322)

1 279

5 899

(14 148)

3 577

5 899

Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowe poprzednich okresów
Stan na koniec okresu

Razem kapitały własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

6.
str. 13 Nota 3 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości - Zapasy
Było:
Zapasy
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w
związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę
zakupu, powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz
podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem
zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.
Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto
w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży
pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do
sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

8

W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych i
przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej
identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości
początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się
stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
W 2009 roku Spółka przeprowadziła przeszacowanie stanu zapasów w magazynach o wartości
1 612 tys. zł.
Powinno być:
Zapasy
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w
związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę
zakupu, powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz
podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem
zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.
Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto
w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży
pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do
sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).
W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych i
przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej
identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości
początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się
stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

7.
Str. 16 Nota 5 - Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO
Było:
Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego kursu
ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2008 r. –
4,1724; a na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1
stycznia do 31 grudnia roku 2008 – 3,5321; a dla roku 2009 – 4,3406.

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto

rok 2009
PLN'000

rok 2008
PLN'000

rok 2009
EUR'000

rok 2008
EUR'000

1 272

46 915

293

13 282

(922)
(1 097)
(1 097)

2 494
1 279
1 279

(212)
(253)
(253)

706
362
362

9

Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej

(4 506)

(10 971)

(1 038)

(3 106)

Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej

(13 886)

581

(3 199)

164

Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej

16 160

12 017

3 723

3 402

(2 232)
36 300
9 070
22 425
4 805
28 152
28 152

1 627
23 754
22
17 833
5 899
28 152
28 152

(514)
8 836
2 208
5 458
1 170
6 853
28 152

461
5 693
5
4 274
1 414
6 747
28 152

(0,04)

0,05

(0,01)

0,01

0,17

0,21

0,04

0,05

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto
środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł
/ EUR)

Powinno być:
Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego kursu
ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2008 r. –
4,1724; a na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1
stycznia do 31 grudnia roku 2008 – 3,5321; a dla roku 2009 – 4,3406.

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej

rok 2009
PLN'000

rok 2008
PLN'000

rok 2009
EUR'000

rok 2008
EUR'000

1 272

46 915

293

13 282

(2 150)
(2 325)
(2 325)

2 494
1 279
1 279

(495)
(536)
(536)

706
362
362

(4 506)

(10 971)

(1 038)

(3 106)

Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej

(13 886)

581

(3 199)

164

Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej

16 160

12 017

3 723

3 402

(2 232)
35 072
9 070
22 425
3 577

1 627
23 754
22
17 833
5 899

(514)
8 537
2 208
5 458
871

461
5 693
5
4 274
1 414

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto
środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
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Kapitał podstawowy
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł
/ EUR)

28 152
28 152

28 152
28 152

6 853
28 152

6 747
28 152

(0,08)

0,05

(0,02)

0,01

0,13

0,21

0,03

0,05

8.
Str. 17 Nota 9 - Pozostałe przychody operacyjne
Było:
okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

50

294

Rozwiązanie rezerw na zobowiązania w związku z ich wygaśnięciem

1 919

4 751

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisanie przedawnionych zobowiązań
Otrzymane odszkodowania
Dochody z refakturowania
Zysk na sprzedaży środków trwałych
Pozostałe przychody

1 612
32
178
792

4
70
458
2 993

Razem

4 583

8 570

okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

50

294

Rozwiązanie rezerw na zobowiązania w związku z ich wygaśnięciem

1 919

4 751

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisanie przedawnionych zobowiązań
Otrzymane odszkodowania
Dochody z refakturowania
Zysk na sprzedaży środków trwałych
Pozostałe przychody

2 017
32
178
792

4
70
458
2 993

Razem

4 988

8 570

Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności

Powinno być:

Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności

W pozostałych przychodach operacyjnych znajduje się wartość rozwiązanego odpisu aktualizacyjnego wartość
zapasów.
9.
Str. 18 Nota 10 - Pozostałe koszty operacyjne
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Było:
okres do
31.12.2009

okres do
31.12.2008

000'PLN

000'PLN

Utworzone rezerwy (z tytułu)
- na sprawy sądowe
- na przyszłe zobowiązania
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Koszty egzekucji należności
Wypłacone odszkodowania, kary, grzywny
Wartość sprzedanych środków trwałych
Straty na majątku obrotowym
Darowizny
Pozostałe koszty

(116)
(31)
(70)
(165)
(17)

(87)
(78)
(57)
(323)
(79)
(54)

Razem

(399)

(678)

okres do
31.12.2009

okres do
31.12.2008

000'PLN

000'PLN

Utworzone rezerwy (z tytułu)
- na sprawy sądowe
- na przyszłe zobowiązania
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Koszty egzekucji należności
Wypłacone odszkodowania, kary, grzywny
Wartość sprzedanych środków trwałych
Straty na majątku obrotowym
Darowizny
Pozostałe koszty

(1 749)
(31)
(70)
(165)
(17)

(87)
(78)
(57)
(323)
(79)
(54)

Razem

(2 032)

(678)

Powinno być:

W pozostałych kosztach operacyjnych znajduje się wartość spisanego magazynu materiałowego.

10.
Str. 19 Nota13 - Podatek Dochodowy
Było:
Podatek bieżący nie występuje. W związku z dużą niepewnością w zakresie wykorzystania aktywa podatku
odroczonego, aktywo oraz rezerwa na podatek odroczony nie były ujmowane w księgach. Poniżej przedstawiono
uzgodnienie wysokości wyniku finansowego w rachunku zysków i strat z wynikiem podatkowym:
Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym:

Zysk przed opodatkowaniem

12

okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

(1 097)

1 279

Podatek wyliczony wg stawek krajowych, mających zastosowanie do
dochodów w poszczególnych krajach
Dochody nie podlegające opodatkowaniu
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodu dotyczące lat poprzednich
Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych

(3 568)
631
(142)
-

(2 318)
-

Strata podatkowa

(4 176)

(1 039)

Powinno być:
Podatek bieżący nie występuje. W związku z dużą niepewnością w zakresie wykorzystania aktywa podatku
odroczonego, aktywo oraz rezerwa na podatek odroczony nie były ujmowane w księgach. Poniżej przedstawiono
uzgodnienie wysokości wyniku finansowego w rachunku zysków i strat z wynikiem podatkowym:
Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym:
okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

Zysk przed opodatkowaniem

(2 325)

1 279

Podatek wyliczony wg stawek krajowych, mających zastosowanie do
dochodów w poszczególnych krajach
Dochody nie podlegające opodatkowaniu
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodu dotyczące lat poprzednich
Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych

(3 976)
2 264
(142)
-

(2 318)
-

Strata podatkowa

(4 179)

(1 039)

11.
Str. 20 Nota 16 - Zysk przypadający na jedną akcję
Było:
Podstawowy zysk/strata na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy podmiotu
dominującego oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku. W dniu 11 kwietnia 2008r. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał
postanowienie o dokonaniu wpisu do KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki dominującej.

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)
Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)

okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

(1 097)
28 152

1 279
28 152

(0,04)

0,05

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W dniu 29
czerwca 2007 uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. uchwalono
podwyższenie kapitału akcyjnego spółki o nie więcej niż 18.768.216 zł w drodze emisji nie więcej niż 18.768.216
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sztuk akcji na okaziciela serii C1. W związku z tym liczba akcji – w odniesieniu, do których wylicza się
rozwodniony zysk – uległa zwiększeniu.

Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki
Koszty odsetek od obligacji zamiennych (po pomniejszeniu o podatek)
Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)
Korekty z tytułu:
teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (tys.)
podniesienia kapitału docelowego
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego
zysku na akcję (tys.)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (w PLN na jedną akcję)

okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

(1 097)

1 279

(1 097)
28 152

1 279
28 152

0

-

28 152

28 152

(0,04)

0,05

Powinno być:
Podstawowy zysk/strata na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy podmiotu
dominującego oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku. W dniu 11 kwietnia 2008r. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał
postanowienie o dokonaniu wpisu do KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki dominującej.

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)
Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)

okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

(2 325)
28 152

1 279
28 152

(0,08)

0,05

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W dniu 29
czerwca 2007 uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. uchwalono
podwyższenie kapitału akcyjnego spółki o nie więcej niż 18.768.216 zł w drodze emisji nie więcej niż 18.768.216
sztuk akcji na okaziciela serii C1. W związku z tym liczba akcji – w odniesieniu, do których wylicza się
rozwodniony zysk – uległa zwiększeniu.

Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki
Koszty odsetek od obligacji zamiennych (po pomniejszeniu o podatek)
Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)
Korekty z tytułu:
teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (tys.)
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okres do
31.12.2009
000'PLN

okres do
31.12.2008
000'PLN

(2 325)

1 279

(2 325)
28 152

1 279
28 152
-

podniesienia kapitału docelowego
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego
zysku na akcję (tys.)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (w PLN na jedną akcję)

0

-

28 152

28 152

(0,08)

0,05

12.
Str. 23 Nota 20 - Inwestycje w jednostkach zależnych
Było:
Nazwa jednostki zależnej oraz
powiązanie bezpośrednie
Optibox Sp. z o.o.

Miejsce siedziby spółki
02-690 Warszawa
ul. Bokserska 66

Procent
posiadanych
udziałów

Procent
posiadanych
głosów

100%

100%

W związku z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w artykule 56 ust. 1 punkt 1 i 2 Ustawy o
Rachunkowości, Zarząd spółki Optimus S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu konsolidowania i sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących dane Spółki oraz spółki zależnej OPTIBOX Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, począwszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009r.
Powinno być:
Nazwa jednostki zależnej oraz
powiązanie bezpośrednie
Optibox Sp. z o.o.

Miejsce siedziby spółki
02-690 Warszawa
ul. Bokserska 66

Procent
posiadanych
udziałów

Procent
posiadanych
głosów

100%

100%

W związku z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w par. 5 i 8 MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości,
zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” i pkt. 29-30 Założeń Koncepcyjnych Sporządzania i
Prezentacji Sprawozdań Finansowych do MSR, Zarząd spółki Optimus S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu
konsolidowania i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących dane Spółki oraz
spółki zależnej OPTIBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, począwszy od pierwszego kwartału roku
obrotowego 2009r.

13.
Str. 24 Nota 23 - Zapasy
Było:

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

Powinno być:
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stan na dzień
31.12.2009
000' PLN
1 597
341
12
14

stan na dzień
31.12.2008
000' PLN
379
392
12
590

1 965

1 373

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

stan na dzień
31.12.2009
000' PLN
369
341
12
14

stan na dzień
31.12.2008
000' PLN
379
392
12
590

737

1 373

okres do
31.12.2009
PLN '000
(1 097)
529
368

okres do
31.12.2008
PLN '000
1 279
653
570

(13)

(134)

-

-

90

144

(76)
161
-

(302)
375
-

(3 778)
(592)
11 582

(12 528)
5 518
(6 167)

(14 768)
(4 345)

(11 879)
(10 596)

14.
Str. 29 Nota32 - Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Było:

Zysk netto roku obrotowego
Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob.
poniżej)
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych instrumentów
finansowych
Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub
stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na
sprzedaż)
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub
stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na
sprzedaż)
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend
Koszty odsetek
Udział w stratach/ (zyskach) jednostek stowarzyszonych
(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach
Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłączeniem wpływu
przejęcia i różnic kursowych na konsolidacji)
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z
zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych inwestycji o
okresie realizacji do trzech miesięcy.
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Powinno być:

Zysk netto roku obrotowego
Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob.
poniżej)
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych instrumentów
finansowych
Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub
stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na
sprzedaż)
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów
finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub
stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na
sprzedaż)
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend
Koszty odsetek
Udział w stratach/ (zyskach) jednostek stowarzyszonych
(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach
Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłączeniem wpływu
przejęcia i różnic kursowych na konsolidacji)
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z
zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

okres do
31.12.2009
PLN '000
( 2 325)
529
368

okres do
31.12.2008
PLN '000
1 279
653
570

(13)

(134)

-

-

90

144

(76)
161
-

(302)
375
-

(2 550)
636
11 582

(12 528)
5 518
(6 167)

(14 768)
(4 345)

(11 879)
(10 596)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych inwestycji o
okresie realizacji do trzech miesięcy.

Ponadto dokonano aktualizacji danych na dzień sporządzania korekty:
1.
str. 8 Informacje ogólne
Było:
Siedziba Spółki OPTIMUS S.A. od 13 sierpnia 2007 roku mieści się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.
Jest:
Siedziba Spółki OPTIMUS S.A. od 13 sierpnia 2007 roku mieściła się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie. Od
dnia 11 maja 2010 roku siedziba spółki mieści się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.
2.
Str. 8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
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Było:
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 30 kwietnia
2010 roku.
Jest:
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 1 czerwca
2010 roku.
3.
Str. 41 Nota 40 - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A.
Było:
Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych
przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są

zwykłe na
okaziciela

2.945.201

Udział w
kapitale
akcyjnym
10,46%

Zbigniew Jakubas
zwykłe na
wraz ze spółkami zależnymi i okaziciela
działającymi w porozumieniu

4.282.266

15,21%

Akcjonariusz

Zbigniew Jakubas
wraz ze spółkami zależnymi

Ogółem

Rodzaj
akcji

Liczba akcji

28.152.324

Liczba
głosów

Udział głosów
na WZA

2.945.201

10,46%

4.282.266

15,21%

28.152.324

W dniu 7 października 2009 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w
imieniu własnym oraz Pana Roberta Bibrowskiego - Akcjonariuszy Spółki, dotyczące przekroczenia 20% głosów
w Spółce w wyniku podpisania Listu Intencyjnego z dnia 1.10.2009 roku (o którym Spółka informowała w raporcie
bieżącym nr 29/2009 z dnia 1.10.2009 roku) , stanowiącego porozumienie, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed zawarciem Porozumienia:
1) stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi
tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico - Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., Ipaco Sp. z o.o., New
Century Arts S.A. wynosił 4.518.024 szt. akcji dających prawo do 4.518.024 głosów, co stanowiło 16,05 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2) stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce Pana Roberta Bibrowskiego wynosił 1 960 000 szt. Akcji
dających prawo do 1 960 000 głosów co stanowiło 6,96 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zawartego Porozumienia łączny stan akcji i głosów posiadanych w
Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. , Ipaco Sp. z o.o. , New Century Arts S.A. oraz Pana Roberta
Bibrowskiego wynosi 6.478.024 szt. akcji dających prawo do 6.478.024 głosów co stanowi 23,01 % udziału w
kapitale zakładowym OPTIMUS S.A. i daje prawo do wykonywania 23,01 % głosów.
W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana
Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące
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zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby
głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej
liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego
łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A.
dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o.,w dniach 26, 29 oraz 30
marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana
Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:
1)

2)

3)
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074
głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających
prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów,
Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

1)

2)

3)
I)
II)
III)
IV)

Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa
Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w
porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim
oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem
Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło
21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz
z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG
S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co
stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
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V)
VI)

Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego,
Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza akcjonariuszy Spółki, dotyczące:
(i)

zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących
stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii)

zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego
poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:
(i)

zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii)

zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz

(iii)

zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:
1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do
4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:
I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu:
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1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz
z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A.
New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj.
Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim,
Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do
4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do
3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Jest:
Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych
przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są:

Michał Kiciński

14 132 249

Udział w
kapitale
akcyjnym
20,19%

Marcin Iwiński

14 131 751

20,19%

14 131 751

20,19%

8 492 877

12,13%

8 492 877

12,13%

4 987 700

7,125%

4 987 700

7,125%

45 555 435

65,08%

45 555 435

65,08%

Akcjonariusz

Zbigniew Jakubas
wraz ze spółkami zależnymi
Piotr Nielubowicz
Zbigniew Jakubas
wraz ze spółkami zależnymi i
działającymi w porozumieniu
Ogółem

Liczba akcji

70 000 000

Liczba
głosów

Udział głosów
na WZA

14 132 249

20,19%

70 000 000

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana
Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące
zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby
głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.
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Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej
liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego
łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A.
dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o.,w dniach 26, 29 oraz 30
marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana
Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074
głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
5) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających
prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów,
6) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
VII) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
VIII) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
IX) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
X) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
XI) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
XII) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
4)

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:
Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa
Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w
porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim
oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem
Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło
21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
5) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz
z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG
S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co
stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
6) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
VII) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
VIII) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
IX) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
X) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
XI) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
4)
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XII) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego,
Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza akcjonariuszy Spółki, dotyczące:
(i)

zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących
stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii)

zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego
poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:
(i)

zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii)

zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz

(iii)

zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:
1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do
4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:
I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu:
1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz
z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A.
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New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj.
Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim,
Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do
4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do
3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana
Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowiczaakcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i
osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i
osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30
kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych
serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama
Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji
imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez
Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz
2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.
Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:
1)

2)
3)

Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby
głosów.
Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08
% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji
niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych
imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów.
W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi
posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w
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kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych,
dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i
tyle samo głosów.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:
1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji
dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus
S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji
dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo
do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo
głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji
dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji
dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS
S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot
dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z
o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem
Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem
Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem
Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa
w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w
zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym
imiennych.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu,
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A przed rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w
art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło
3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010
roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218
głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz
stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
3. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
4. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
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5.

6.

Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w
porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego
10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą
uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.
Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3
miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A Podmioty, o których
mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.
4.
Str. 44 Nota 41 - Informacje dotyczące zmian w stanie posiadania akcji OPTIMUS S.A. oraz podmiotów
powiązanych lub uprawnień do nich przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Było:
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z oświadczeniem, Prezes obecnego Zarządu Spółki nie
posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 501 akcji Spółki
uprawniających do 501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem
nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10
akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 200 akcji
Spółki uprawniających do 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji
na akcje Spółki.
Jest:
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z oświadczeniem, Prezes obecnego Zarządu Spółki nie
posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji
Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Marcina Iwińskiego akcji Spółki uległ
zwiększeniu o 14 131 250 akcji. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na
akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Adam Kiciński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 1 750 100 akcji
Spółki uprawniających do 1 750 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Adama Kicińskiego akcji Spółki uległ
zwiększeniu o 1 750 000 akcji. Pan Adam Kiciński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje
Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10
akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700
akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Piotra Nielubowicza akcji Spółki uległ
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zwiększeniu o 4 987 500 akcji. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na
akcje Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji
na akcje Spółki.
5.
Str. 45 Nota 42 - Informacje dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie OPTIMUS S.A.
Było:
W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra
Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan
Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010
roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”)
nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Panią Barbarę Sissons,
Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Pana Piotra Nielubowicza,
Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek do
pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcin Iwińskiego na Członka Zarządu.
Pan Marcin Iwiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 jako współ-założyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD
Projekt będąc odpowiedzialny za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię pełniąc
funkcje Członka Zarządu i Joint-CEO całej grupy. W 2008 wraz z Michałem Kicińskim, został zwycięzcą polskiej
edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.
Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Piotr Nielubowicz
Adam Świetlicki vel Węgorek
Grzegorz Kujawski
Maciej Majewski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu
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Marcin Iwiński

Członek Zarządu

Jest:

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra
Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan
Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010
roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”)
nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Panią Barbarę Sissons,
Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Pana Piotra Nielubowicza,
Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek do
pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcin Iwińskiego na Członka Zarządu.
Pan Marcin Iwiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 jako współ-założyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD
Projekt będąc odpowiedzialny za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię pełniąc
funkcje Członka Zarządu i Joint-CEO całej grupy. W 2008 wraz z Michałem Kicińskim, został zwycięzcą polskiej
edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.
W dniu 27 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Adama
Kicińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Adam Kiciński ukończył studia na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Od 1994 roku związany jest z CD Projekt. W latach 19951999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt. Od 1999 do 2004 roku zajmował stanowisko
Dyrektora Handlowego CD Projekt, a od 2004 kieruje CD Projekt RED Sp. z o.o. – firmą, która stworzyła grę
komputerową Wiedźmin.
Pan Adam Kiciński obecnie pełni następujące funkcje: Członek Zarządu CD Projekt RED Sp. z o.o. oraz Członek
Zarządu Metropolis Software Sp. z o.o.
Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Piotr Nielubowicz
Adam Świetlicki vel Węgorek
Grzegorz Kujawski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
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Członek Rady Nadzorczej

Maciej Majewski
Zarząd
Wiesław Skrobowski
Marcin Iwiński
Adam Kiciński

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

6.
Str. 48 Nota Nota 44 - Zdarzenia po dacie Bilansu – UMOWA PODNAJMU
Było:
Jest:
UMOWA PODNAJMU
W dniu 30 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła z AdPress Wydawnictwo Reklamowe Sp. z o.o. Umowę Podnajmu.
Przedmiotem Umowy Podnajmu jest podnajem nieruchomości biurowej przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie o
powierzchni 436 m2. Warunki Umowy Podnajmu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego
typu umów. Strony Umowy Podnajmu ustaliły miesięczny czynsz z tytułu podnajmu w kwocie 13.000 PLN
(trzynaście tysięcy). Umowa Podnajmu została zawarta na czas oznaczony do 31 stycznia 2013. Strony Umowy
nie są uprawnione do jej wypowiedzenia, za wyjątkiem przypadków nieprzestrzegania jej zapisów. Łączna
wartość czynszu z tytułu Umowy Podnajmu wyniesie 416 000 PLN.
Umowa Podnajmu przewiduje wpłatę kaucji w wysokości 13.000 PLN. Umowa Podnajmu nie przewiduje kar
umownych. Umowa Podnajmu została uznana za znaczącą z uwagi na łączną wartość czynszu podnajmu za
okres trwania Umowy Podnajmu.
7.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Było:
Jest:
REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 kwietnia 2010 r. podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji 35.000.000 akcji serii D oraz 6.847.676 akcji Serii E. Kapitał zakładowy
Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 70.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł
każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 70.000.000 głosów.
Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się
następująco:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

500.000 akcji na okaziciela Serii A;
2.000.000 akcji na okaziciela Serii B;
6.884 108 akcji na okaziciela Serii C;
18.768.216 akcji na okaziciela Serii C1;
35.000.000 akcji imiennych Serii D;
6.847.676 akcji na okaziciela Serii E.

Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Sąd zarejestrował zmiany w Statucie Spółki
uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku oraz wykreślił siedzibę Spółki z ulicy
Bokserskiej 66 w Warszawie, wpisując nową siedzibę Spółki na ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.
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W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki z
którego wynika, że dnia 30 kwietnia spełnił się warunek zawieszający umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009
roku pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”) - Michałem
Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”), Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”),
Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą
dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”), dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki łącznie 77,78% udziałów w
CDP („Udziały”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji
zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP
(„Umowa Aportowa”). (patrz raport bieżący Nr. 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.)
Zgodnie z Umową Aportową Udziałowcy CDP przenieśli w dniu jej zawarcia na Spółkę łącznie 869.556 Udziałów
o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 19,45 % kapitału zakładowego CDP, natomiast przeniesienie
1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735
Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie
2.608.666 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 58,33% kapitału zakładowego CDP miało
nastąpić pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w
umowie inwestycyjnej. („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu
rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.
W dniu 30 kwietnia 2010 Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał rejestracji Podwyższenia Kapitału
Zakładowego wskutek czego warunek zawieszający zastrzeżony w Umowie Aportowej spełnił się i w dniu 1 maja
2010 r. Spółka nabyła pozostałe 2.608.666 Udziałów. W wyniku ww. transakcji Spółka stała się jedynym
wspólnikiem CDP posiadającym 100% udziałów w CDP oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników CDP.
Nabycie Udziałów w CDP stanowi inwestycję długoterminową dla Spółki.
Udziały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy Aportowej stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na
pokrycie przez Udziałowców CDP Akcji Emisji I. W wyniku nabycia pozostałych 2.608.666 Udziałów Akcji Emisji I
objęte przez Udziałowców CDP w zamian za Udziały zostały pokryte w całości. Wartość nabytych Udziałów w
księgach rachunkowych Spółki wynosi 36 750 000 zł.
W dniu zawarcia Umowy Aportowej pomiędzy Spółką a Udziałowcami CDP nie istniały żadne powiązania. Na
dzień 11 maja 2010 roku Marcin Iwiński jest członkiem zarządu Spółki a Piotr Nielubowicz członkiem Rady
Nadzorczej Spółki.
8.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI
Było:
Jest:
ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu siedziby Spółki z ulicy Bokserskiej 66 w
Warszawie i wpisaniu nowej siedziby Spółki na ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.
9.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA
Było:
Jest:
WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w
dniu 27 maja 2010 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań
finansowych OPTIMUS S.A. za rok 2010.
Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17,
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów pod poz.548.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz
skonsolidowanego) OPTIMUS S.A. za rok 2010.
Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 nie badała sprawozdań finansowych
OPTIMUS S.A.
10.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Było:
Jest:
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY
W dniu 25 maja 2010 roku, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 24 maja 2010 roku przez
podmiot zależny od Spółki - CD Projekt Sp. z o.o.( „CDP”) znaczącej umowy („Umowa”) z Action S.A.
Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej gry Wiedźmin 2 w wersji
polskojęzycznej („Edycja Kolekcjonerska”) do klientów końcowych, w ilości egzemplarzy uzgodnionej przez
Strony w Umowie, za pośrednictwem serwisu gram.pl.
Umowa reguluje zasady sprzedaży przez CDP całego nakładu Edycji Kolekcjonerskiej na zasadach wyłączności
na rzecz Action S.A. w celu ich dystrybucji do klientów końcowych przez serwis gram.pl.
Strony w Umowie uzgodniły, iż na zasadach określonych w Umowie marża netto z tytułu dystrybucji Edycji
Kolekcjonerskiej do klientów końcowych zostanie rozdzielona pomiędzy Stronami.
Szacunkowa wartość sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej przez CDP na rzecz Action S.A. wynosi 1.342.131 PLN
netto.
Na mocy postanowień umownych, CDP zobowiązała się do dołożenia starań w celu osiągnięcia kosztów
produkcji Edycji Kolekcjonerskiej na poziomie uzgodnionym przez Strony w Umowie. W przypadku gdy koszt
produkcji Edycji Kolekcjonerskiej będzie wyższy o 20% od uzgodnionego przez Strony maksymalnego kosztu
produkcji, Action S.A. będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w Umowie.
Umowa nie zawiera ponadto postanowień określających specyficzne warunki , które odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.
11.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ NIEWŁAŚCIWEJ
Było:
Jest:
UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ NIEWŁAŚCIWEJ
W dniu 31 maja 2010 r. wszyscy członkowie Zarządu Spółki udzielili prokury łącznej niewłaściwej Panu Michałowi
Kicińskiemu z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z
członkiem Zarządu Spółki. Prokurent nie ma umocowania do samodzielnego działania.
12.
Str. 48 Zdarzenia po dacie Bilansu – POŻYCZKI
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Było:
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w
terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.
W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu
odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia 31 marca 2010 roku.
W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 28 lutego 2010 r.
W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą
regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.
Jest:
POŻYCZKI
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w
terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.
W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu
odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia 31 marca 2010 roku.
W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 28 lutego 2010 r.
W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą
regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
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W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.
W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki,
udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o
kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie
udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku,
pozostała część w terminach uzgodnionych przez Strony, nie później niż do końca lipca 2010 roku.

13.

Str. 59 Podpisy
Było:
Prezes Zarządu Spółki
Wiesław Skrobowski

……………………………………..

Członek Zarządu Spółki
Marcin Iwiński

………………………………………

Warszawa, dnia 31 marca 2010r.
Jest:
Prezes Zarządu Spółki
Wiesław Skrobowski

……………………………………..

Członek Zarządu Spółki
Marcin Iwiński

………………………………………

Członek Zarządu Spółki
Adam Kiciński

………………………………………

Warszawa, dnia 31 maja 2010r.

Jednocześnie zmianie ulega treść sprawozdania zarządu Optimus S.A. w działalności spółki za rok 2009 w
następujący sposób:
1.
Str. 3 I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE - HISTORIA SPÓŁKI
Było:
HISTORIA SPÓŁKI
OPTIMUS S.A. działa od grudnia 1988 roku. W 1994 roku, jako pierwsza Spółka sektora informatycznego w
Polsce, OPTIMUS S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po zmianach
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właścicielskich (sprzedaż pakietu przez poprzedniego właściciela R. Kluskę) Spółka jako pierwsza polska firma
publiczna przeprowadziła „podział przez wydzielenie” w ramach, którego działalność internetowa pozostała w
Grupie Onet.pl S.A., a całość biznesu technologicznego została przeniesiona do obecnego OPTIMUS S.A.
Na początku roku 2006 siedziba Spółki została przeniesiona z Nowego Sącza do Warszawy. Siedziba Spółki
mieściła się przy Al. Jana Pawła II 15 w Warszawie a z dniem 13 sierpnia 2007 siedziba firmy zmieniła adres i
obecnie mieści się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.
W dniu 15 kwietnia 2010 roku Zarząd Spółki Uchwałą Zarządu postanowił zmienić adres siedziby Spółki z
dotychczasowego tj.: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa na adres: ul. Jagiellońska 74, Budynek „E”, 03-301
Warszawa.
Jest:
HISTORIA SPÓŁKI
OPTIMUS S.A. działa od grudnia 1988 roku. W 1994 roku, jako pierwsza Spółka sektora informatycznego w
Polsce, OPTIMUS S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po zmianach
właścicielskich (sprzedaż pakietu przez poprzedniego właściciela R. Kluskę) Spółka jako pierwsza polska firma
publiczna przeprowadziła „podział przez wydzielenie” w ramach, którego działalność internetowa pozostała w
Grupie Onet.pl S.A., a całość biznesu technologicznego została przeniesiona do obecnego OPTIMUS S.A.
Na początku roku 2006 siedziba Spółki została przeniesiona z Nowego Sącza do Warszawy. Siedziba Spółki
mieściła się przy Al. Jana Pawła II 15 w Warszawie a z dniem 13 sierpnia 2007 siedziba firmy zmieniła adres i
obecnie mieści się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.
W dniu 15 kwietnia 2010 roku Zarząd Spółki Uchwałą Zarządu postanowił zmienić adres siedziby Spółki z
dotychczasowego tj.: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa na adres: ul. Jagiellońska 74, Budynek „E”, 03-301
Warszawa. W dniu 11 maja 2010 roku Sąd wykreślił siedzibę Spółki z ulicy Bokserskiej 66 w Warszawie,
wpisując nową siedzibę Spółki na ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.
2.

Str. 9 III. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI - OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI
EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2009 ROK

Było:
1.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2009 ROK

Analiza bilansu
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i
stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane
metodą praw własności

stan na dzień
31.12.2009

stan na dzień
31.12.2008

PLN’000

PLN’000

6 283
33

6 788
61
70

-

Inwestycje w jednostkach pozostałych
Inne aktywa
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
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26 252
140
32 708

20
6 939

1 965
1 593

1 373
13 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

34
3 592

2 266
16 815

36 300

23 754

stan na dzień
31.12.2009
PLN’000

stan na dzień
31.12.2008
PLN’000

28 152
75 531
(97 784)
(1 097)

28 152
75 531
(99 063)
1 279

3
4 805

5 899

9 062
8
9 070

22
22

21 281
14

14 978
24

250
880
22 425
36 300

2 831
17 833
23 754

Aktywa razem

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą
praw własności
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem

Na dzień 31 grudnia 2009 roku udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w OPTIMUS S.A. wyniósł 90%, a
aktywów obrotowych 10%.
W obszarze zarządzania aktywami obrotowymi Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku odnotowała spadek
poziomu należności o 88 % w stosunku do 2008 roku.
W pasywach Spółki kapitały własne stanowiły 13%, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87%.
Rachunek zysków i strat
Za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży

od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od
01.01.2008
do
31.12.2008
PLN’000

1 272
(1 138)
134

46 915
(42 502)
4 413
(4 448)

(1 021)
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Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zyski i straty z inwestycji

(90)

(5 363)
8 570
(678)
2 494
(144)

76
(161)
(175)

311
(1 382)
(1 215)

(1 097)
(1 097)

1 279
1 279

(0,04)
(0,04)

0,05
0,05

(4 219)
4 583
(399)
(922)

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe - netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Podstawowy
Rozwodniony

W 2009 r. przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 1,27 mln zł i były o 97,3% niższe niż w
roku 2008. Źródłem przychodów była przede wszystkim sprzedaż komputerów i komponentów w pierwszym
kwartale oraz wynajem nieruchomości w Nowym Sączu. Spółka wycofała się z nieopłacalnej produkcji sprzętu
komputerowego.
Pod względem zyskowności 2009 rok zakończył się dla Spółki stratą netto w wysokości 1,10 mln zł. W
analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,28 mln zł.
Koszty sprzedaży Spółki w roku 2009 r. wynosiły 1,02 mln zł. Były to przede wszystkim koszty utrzymania
serwisu gwarancyjnego.
Koszty ogólnego zarządu Spółki w 2009 r. kształtowały się na poziomie 4,22 mln zł i były niższe w stosunku do
kosztów z tego samego okresu roku poprzedniego o 21,3%. W grupie tej znalazły się koszty jednorazowe
związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych to przede wszystkim częściowe rozwiązanie rezerw na koszty
związane z serwisem gwarancyjnym oraz przeszacowanie magazynu.
OPTIMUS S.A. zamknął 2009 rok stratą na działalności operacyjnej w wysokości 0,92 mln zł, co przy kosztach
finansowych netto na poziomie 0,18 mln zł dało stratę netto w wysokości 1,10 mln zł.
Jest:
1.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2009 ROK

Analiza bilansu
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i
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stan na dzień
31.12.2009

stan na dzień
31.12.2008

PLN’000

PLN’000

6 283
33
-

6 788
61
70

stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane
metodą praw własności
Inwestycje w jednostkach pozostałych
Inne aktywa
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa razem

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą
praw własności
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy długoterminowe

26 252
140
32 708

20
6 939

737
1 593
34
2 364

1 373
13 176
2 266
16 815

35 072

23 754

stan na dzień
31.12.2009
PLN’000

stan na dzień
31.12.2008
PLN’000

28 152
75 531
(97 784)
(2 325)

28 152
75 531
(99 063)
1 279

3
3 577

5 899

9 062
8
9 070

22
22

21 281
14

14 978
24

250
880
22 425
35 072

2 831
17 833
23 754

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem

Na dzień 31 grudnia 2009 roku udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w OPTIMUS S.A. wyniósł 93%, a
aktywów obrotowych 7%.
W obszarze zarządzania aktywami obrotowymi Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku odnotowała spadek
poziomu należności o 88 % w stosunku do 2008 roku.
W pasywach Spółki kapitały własne stanowiły 10%, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90%.
Rachunek zysków i strat
Za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
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Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zyski i straty z inwestycji

od
01.01.2009
do
31.12.2009
PLN’000

od
01.01.2008
do
31.12.2008
PLN’000

1 272
(1 138)
134

(90)

46 915
(42 502)
4 413
(4 448)
(5 363)
8 570
(678)
2 494
(144)

76
(161)
(175)

311
(1 382)
(1 215)

(2 325)
(2 325)

1 279
1 279

(0,08)
(0,08)

0,05
0,05

(1 021)
(4 219)
4 988
(2 032)
(2 150)

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe - netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Podstawowy
Rozwodniony

W 2009 r. przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 1,27 mln zł i były o 97,3% niższe niż w
roku 2008. Źródłem przychodów była przede wszystkim sprzedaż komputerów i komponentów w pierwszym
kwartale oraz wynajem nieruchomości w Nowym Sączu. Spółka wycofała się z nieopłacalnej produkcji sprzętu
komputerowego.
Pod względem zyskowności 2009 rok zakończył się dla Spółki stratą netto w wysokości 2,32 mln zł. W
analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,28 mln zł.
Koszty sprzedaży Spółki w roku 2009 r. wynosiły 1,02 mln zł. Były to przede wszystkim koszty utrzymania
serwisu gwarancyjnego.
Koszty ogólnego zarządu Spółki w 2009 r. kształtowały się na poziomie 4,22 mln zł i były niższe w stosunku do
kosztów z tego samego okresu roku poprzedniego o 21,3%. W grupie tej znalazły się koszty jednorazowe
związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych to przede wszystkim częściowe rozwiązanie rezerw na koszty
związane z serwisem gwarancyjnym oraz przeszacowanie magazynu.
OPTIMUS S.A. zamknął 2009 rok stratą na działalności operacyjnej w wysokości 2,15 mln zł, co przy kosztach
finansowych netto na poziomie 0,17 mln zł dało stratę netto w wysokości 2,32 mln zł.
3.
Str. 12 III OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI - INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I
UMOWACH POŻYCZEK
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Było:
2.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK

Kredyty i pożyczki
W dniu 27 lipca 2009 Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Multico Sp. z
o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień 31 lipca 2010.
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka (kredytobiorca) zawarła umowę kredytu hipotecznego na kwotę 1 957 447,02
zł z Noble Bank SA (kredytodawca). Zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności z umów najmu, weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednym z zabezpieczeń miało być również ustanowienie hipoteki
na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, ale dnia 20 listopada 2009r kredyt
został w całości spłacony i bank wycofał wniosek o ustanowienie hipoteki.
W dniu 16 listopada 2009 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 9.000.000,00 zł z
Multico-Press Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień
16 listopada 2012r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
hipoteka na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118.
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w
terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą
regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Jest:
2.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK

Kredyty i pożyczki
W dniu 27 lipca 2009 Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Multico Sp. z
o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień 31 lipca 2010.
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka (kredytobiorca) zawarła umowę kredytu hipotecznego na kwotę 1 957 447,02
zł z Noble Bank SA (kredytodawca). Zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności z umów najmu, weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednym z zabezpieczeń miało być również ustanowienie hipoteki
na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, ale dnia 20 listopada 2009r kredyt
został w całości spłacony i bank wycofał wniosek o ustanowienie hipoteki.
W dniu 16 listopada 2009 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 9.000.000,00 zł z
Multico-Press Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień
16 listopada 2012r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
hipoteka na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118.
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w
terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
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W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą
regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.
W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie
trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.
W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki,
udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o
kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie
udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku,
pozostała część w terminach uzgodnionych przez Strony, nie później niż do końca lipca 2010 roku.
4.
Str. 15 III. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI - PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE
ASPEKTY FINANSOWE

Było:
6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE
W 2009 roku Rachunek Zysków i Strat wykazał stratę na poziomie 1 097 tys. zł, natomiast Rachunek
Przepływów Pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 232 tys. zł.
W 2008 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie modelu prowadzonej działalności z uwagi na fakt, iż model
realizowany dotychczas nie przynosił Spółce zysków na satysfakcjonującym poziomie, w szczególności z uwagi
na pogarszającą się sytuację gospodarczą . W konsekwencji Zarząd podjął również decyzje o zainicjowaniu
zwolnień grupowych, które miały na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki do poziomu pozwalającego
na dalsze poszukiwanie nowej, rentownej strategii prowadzenia działalności operacyjnej.
Na sytuację finansową Spółki w przyszłości wpłynie przejęcie 100% udziałów Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie wraz z jej podmiotami zależnymi. Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w
zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.
Jest:
6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE
W 2009 roku Rachunek Zysków i Strat wykazał stratę na poziomie 2 325 tys. zł, natomiast Rachunek
Przepływów Pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 232 tys. zł.
W 2008 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie modelu prowadzonej działalności z uwagi na fakt, iż model
realizowany dotychczas nie przynosił Spółce zysków na satysfakcjonującym poziomie, w szczególności z uwagi
na pogarszającą się sytuację gospodarczą . W konsekwencji Zarząd podjął również decyzje o zainicjowaniu
zwolnień grupowych, które miały na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki do poziomu pozwalającego
na dalsze poszukiwanie nowej, rentownej strategii prowadzenia działalności operacyjnej.
Na sytuację finansową Spółki w przyszłości wpłynie przejęcie 100% udziałów Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie wraz z jej podmiotami zależnymi. Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w
zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.
5.

Str. 15 IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I JEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ - SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Było:
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1.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Na dzień 01 stycznia 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Dariusz Gajda
Barbara Sissons
Grzegorz Kujawski
Andrzej Sobol
Marek Sadowski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Członek Zarządu

Joanna Horoszko

W dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Wiesława
Skrobowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Zarząd
Wiesław Skrobowski
Joanna Horoszko

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

W dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą Rady Nadzorczej, z funkcji Członka Zarządu odwołana została Pani Joanna
Horoszko.
W wyniku powyższego skład Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. pozostał jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu
– Pana Wiesława Skrobowskiego.
Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca 2009
powołała w skład Zarządu nowej kadencji Pana Wiesława Skrobowskiego, pełniącego dotychczas funkcję
Prezesa Zarządu Spółki.
Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus SA powołało w skład Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji: Panią Katarzynę Ziółek, Panią Barbarę Sissons, Pana Dariusza Gajdę, Pana Grzegorz
Kujawskiego – pełniących dotychczas funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Świetlickiego
vel Węgorek – nowego Członka Rady Nadzorczej Spóki. W wyniku zakończenia kadencji w związku z odbyciem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku oraz nie powołania na kolejną
kadencję wygasł mandat Członków Rady Nadzorczej: Pana Marka Sadowskiego oraz Pana Andrzeja Sobola.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. weszły następujące osoby:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Adam Świetlicki vel Węgorek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
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Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Sissons
Dariusz Gajda
Grzegorz Kujawski
Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra
Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan
Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010
roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”)
nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
Panią Barbarę Sissons,
Pana Dariusza Gajdę.

1.
2.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Pana Piotra Nielubowicza,
Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Iwińskiego na Członka Zarządu.
Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Piotr Nielubowicz
Adam Świetlicki vel Węgorek
Grzegorz Kujawski
Maciej Majewski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Wiesław Skrobowski
Marcin Iwiński

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Jest:
1.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Na dzień 01 stycznia 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Dariusz Gajda
Barbara Sissons

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
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Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kujawski
Andrzej Sobol
Marek Sadowski
Zarząd

Członek Zarządu

Joanna Horoszko

W dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Wiesława
Skrobowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Zarząd
Wiesław Skrobowski
Joanna Horoszko

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

W dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą Rady Nadzorczej, z funkcji Członka Zarządu odwołana została Pani Joanna
Horoszko.
W wyniku powyższego skład Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. pozostał jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu
– Pana Wiesława Skrobowskiego.
Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca 2009
powołała w skład Zarządu nowej kadencji Pana Wiesława Skrobowskiego, pełniącego dotychczas funkcję
Prezesa Zarządu Spółki.
Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus SA powołało w skład Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji: Panią Katarzynę Ziółek, Panią Barbarę Sissons, Pana Dariusza Gajdę, Pana Grzegorz
Kujawskiego – pełniących dotychczas funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Świetlickiego
vel Węgorek – nowego Członka Rady Nadzorczej Spóki. W wyniku zakończenia kadencji w związku z odbyciem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku oraz nie powołania na kolejną
kadencję wygasł mandat Członków Rady Nadzorczej: Pana Marka Sadowskiego oraz Pana Andrzeja Sobola.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. weszły następujące osoby:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Adam Świetlicki vel Węgorek
Barbara Sissons
Dariusz Gajda
Grzegorz Kujawski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Wiesław Skrobowski

Prezes Zarządu

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra
Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.
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Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan
Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010
roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”)
nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Panią Barbarę Sissons,
Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1.
2.

Pana Piotra Nielubowicza,
Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Iwińskiego na Członka Zarządu.
W dniu 27 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Kicińskiego na Członka Zarządu.
Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

Rada Nadzorcza
Katarzyna Ziółek
Piotr Nielubowicz
Adam Świetlicki vel Węgorek
Grzegorz Kujawski
Maciej Majewski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Wiesław Skrobowski
Marcin Iwiński
Adam Kiciński

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
6.

Str. 18 IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I JEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ - POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I
NADZORUJĄCYMI
Było:
4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i ówczesnym Członkiem Zarządu Spółki.
Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty
pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.

44

W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu
odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia 31 marca 2010 roku.
Jest:
4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI
W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z
Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i ówczesnym Członkiem Zarządu Spółki.
Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty
pożyczki jest weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.
W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu
odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia 31 marca 2010 roku.
W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z
Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i obecnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin
zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest
weksel własny in blanco.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M
(trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według
stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w
ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.
7.

Str. 18 IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I JEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ - AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH
Było:
5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zgodnie z oświadczeniami Prezes obecnego Zarządu Spółki nie
posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 501 akcji Spółki
uprawniających do 501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem
nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10
akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 200 akcji
Spółki uprawniających do 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji
na akcje Spółki.
Jest:
5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
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Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zgodnie z oświadczeniami Prezes obecnego Zarządu Spółki nie
posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji
Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Adam Kiciński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 1 750 100 akcji
Spółki uprawniających do 1 750 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Kiciński, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10
akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z
oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700
akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Piotr Nielubowicz,
zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji
na akcje Spółki.
8.
Str. 18 V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI - Zmiany w strukturze
kapitału akcyjnego
Było:
1.

Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki OPTIMUS S.A. w dniu 19 stycznia 2010 roku podwyższony
został kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję
35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji
serii D ustalona została na kwotę 1, 40 zł ( jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.
Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Akcje serii D zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie
określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym osobom, w
następujących proporcjach:
Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D
Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D
Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D
Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D
Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D.
Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został również o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset
czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Akcje serii E zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie
określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i
osobom w następujących proporcjach :
1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E
2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.
Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E.
Akcje serii E będą objęte w zamian za wkłady pieniężne.
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Jest:
1.

Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki OPTIMUS S.A. w dniu 19 stycznia 2010 roku podwyższony
został kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję
35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji
serii D ustalona została na kwotę 1, 40 zł ( jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.
Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Akcje serii D zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie
określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym osobom, w
następujących proporcjach:
Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D
Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D
Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D
Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D
Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D.
Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został również o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset
czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Akcje serii E zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie
określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i
osobom w następujących proporcjach :
1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E
2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.
Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E.
Akcje serii E będą objęte w zamian za wkłady pieniężne.
W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 kwietnia 2010 r. podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji 35.000.000 akcji serii D oraz 6.847.676 akcji Serii E. Kapitał zakładowy
Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 70.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł
każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 70.000.000 głosów.
Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się
następująco:
g) 500.000 akcji na okaziciela Serii A;
h) 2.000.000 akcji na okaziciela Serii B;
i) 6.884 108 akcji na okaziciela Serii C;
j) 18.768.216 akcji na okaziciela Serii C1;
k) 35.000.000 akcji imiennych Serii D;
l) 6.847.676 akcji na okaziciela Serii E.
W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki z
którego wynika, że dnia 30 kwietnia spełnił się warunek zawieszający umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009
roku pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”) - Michałem
Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”), Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”),
Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą
dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”), dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki łącznie 77,78% udziałów w
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CDP („Udziały”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji
zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP
(„Umowa Aportowa”). (patrz raport bieżący Nr. 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.)
Zgodnie z Umową Aportową Udziałowcy CDP przenieśli w dniu jej zawarcia na Spółkę łącznie 869.556 Udziałów
o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 19,45 % kapitału zakładowego CDP, natomiast przeniesienie
1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735
Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie
2.608.666 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 58,33% kapitału zakładowego CDP miało
nastąpić pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w
umowie inwestycyjnej. („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu
rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.
W dniu 30 kwietnia 2010 Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał rejestracji Podwyższenia Kapitału
Zakładowego wskutek czego warunek zawieszający zastrzeżony w Umowie Aportowej spełnił się i w dniu 1 maja
2010 r. Spółka nabyła pozostałe 2.608.666 Udziałów. W wyniku ww. transakcji Spółka stała się jedynym
wspólnikiem CDP posiadającym 100% udziałów w CDP oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników CDP.
Nabycie Udziałów w CDP stanowi inwestycję długoterminową dla Spółki.
Udziały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy Aportowej stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na
pokrycie przez Udziałowców CDP Akcji Emisji I. W wyniku nabycia pozostałych 2.608.666 Udziałów Akcji Emisji I
objęte przez Udziałowców CDP w zamian za Udziały zostały pokryte w całości. Wartość nabytych Udziałów w
księgach rachunkowych Spółki wynosi 36 750 000 zł.
W dniu zawarcia Umowy Aportowej pomiędzy Spółką a Udziałowcami CDP nie istniały żadne powiązania. Na
dzień 11 maja 2010 roku Marcin Iwiński jest członkiem zarządu Spółki a Piotr Nielubowicz członkiem Rady
Nadzorczej Spółki.
9.
Str. 19 V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI - Akcjonariusze
posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Było:
2.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Według wiedzy Spółki akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów jest następujący:

zwykłe na
okaziciela

2.945.201

Udział w
kapitale
akcyjnym
10,46%

Zbigniew Jakubas
zwykłe na
wraz ze spółkami zależnymi i okaziciela
działającymi w porozumieniu

4.282.266

15,21%

Akcjonariusz

Zbigniew Jakubas
wraz ze spółkami zależnymi

Ogółem

Rodzaj
akcji

Liczba akcji

28 152 324

Liczba
głosów

Udział głosów
na WZA

2.945.201

10,46%

4.282.266

15,21%

28 152 324

W dniu 7 października 2009 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w
imieniu własnym oraz Pana Roberta Bibrowskiego - Akcjonariuszy Spółki, dotyczące przekroczenia 20% głosów
w Spółce w wyniku podpisania Listu Intencyjnego z dnia 1.10.2009 roku, stanowiącego porozumienie, w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed zawarciem Porozumienia:
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1) stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi
tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico - Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., Ipaco Sp. z o.o., New
Century Arts S.A. wynosił 4.518.024 szt. akcji dających prawo do 4.518.024 głosów, co stanowiło 16,05 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2) stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce Pana Roberta Bibrowskiego wynosił 1 960 000 szt. Akcji
dających prawo do 1 960 000 głosów co stanowiło 6,96 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zawartego Porozumienia łączny stan akcji i głosów posiadanych w
Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. , Ipaco Sp. z o.o. , New Century Arts S.A. oraz Pana Roberta
Bibrowskiego wynosi 6.478.024 szt. akcji dających prawo do 6.478.024 głosów co stanowi 23,01 % udziału w
kapitale zakładowym OPTIMUS S.A. i daje prawo do wykonywania 23,01 % głosów.
W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana
Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące
zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby
głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej
liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego
łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A.
dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o.,w dniach 26, 29 oraz 30
marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana
Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:
1)
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi
w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji
dających prawo do 5.496.074 głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów,
2)
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757
sztuk akcji dających prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym
Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
3)
Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
I)
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi
0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
II)
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co
stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
III)
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
IV)
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
V)
Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
VI)
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

1)

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:
Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A.
przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj.
Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New
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I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt
5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim,
Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem
wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło 21,97% udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2)
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o.,
Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji
dających prawo do 4.740.194 głosów, co stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów.
3)
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji
podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi
0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co
stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego,
Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza akcjonariuszy Spółki, dotyczące:
(i)
zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących
stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
(ii)

zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego
poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:
(i)
zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(ii)

zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz

(iii)

zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:
1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do
4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
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3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:
I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu:
1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz
z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A.
New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj.
Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim,
Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do
4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do
3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Jest:
2.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych
przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są:

Michał Kiciński

14 132 249

Udział w
kapitale
akcyjnym
20,19%

Marcin Iwiński

14 131 751

20,19%

14 131 751

20,19%

8 492 877

12,13%

8 492 877

12,13%

Akcjonariusz

Zbigniew Jakubas

Liczba akcji
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Liczba
głosów

Udział głosów
na WZA

14 132 249

20,19%

wraz ze spółkami zależnymi
Piotr Nielubowicz
Zbigniew Jakubas
wraz ze spółkami zależnymi i
działającymi w porozumieniu
Ogółem

4 987 700

7,125%

4 987 700

7,125%

45 555 435

65,08%

45 555 435

65,08%

70 000 000

70 000 000

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana
Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące
zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby
głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej
liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego
łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A.
dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o.,w dniach 26, 29 oraz 30
marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana
Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:
1)

2)

3)
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074
głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających
prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów,
Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

1.

Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa
Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z
o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w
porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim
oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem
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2.

3.
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło
21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz
z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG
S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co
stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego,
Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza akcjonariuszy Spółki, dotyczące:
(i)

zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących
stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii)

zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego
poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:
(i)

zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii)

zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz

(iii)

zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:
1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do
4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,
3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:
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I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu:
1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz
z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A.
New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj.
Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim,
Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do
4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do
3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu
własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., MulticoPress Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem
Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „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”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana
Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowiczaakcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i
osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i
osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30
kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych
serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama
Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji
imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez
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Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz
2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.
Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:
1)

2)
3)

Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby
głosów.
Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w
rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym
zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08
% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji
niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale
akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych
imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów.
W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi
posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych,
dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i
tyle samo głosów.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:
1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w
kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji
dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus
S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji
dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5%
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo
do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo
głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji
dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji
dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki
Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS
S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot
dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z
o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem
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Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem
Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem
Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa
w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w
zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym
imiennych.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu,
Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do
2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A przed rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w
art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło
3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010
roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218
głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz
stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
3. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
4. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
6. Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału
w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w
porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego
10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą
uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.
Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3
miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A Podmioty, o których
mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.
10.
Str. 23 V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI - WSKAZANIE
WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.
Było:
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6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.
Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki.
Jest:
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.
Akcje serii D jako akcje obejmowane za wkład niepieniężny powinny zostać akcjami imiennymi do dnia
zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok
obrotowy w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione, z
zastrzeżeniem iż powyższe ograniczenia nie będą obowiązywać od momentu gdy w związku z ubieganiem się
spółki o dopuszczenie akcji serii D do obrotu podlegać będą dematerializacji.
Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności pozostałych papierów wartościowych spółki.
11.
Str. 23 VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI
PODMIOTAMI
Było:
1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI
•
•

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan powiązań kapitałowych jest następujący:
OPTIMUS S.A. – Podmiot Dominujący;
OPTIbox Sp. z o.o. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;

Ponadto w skład Grupy wchodzą jednostki stowarzyszone: Optimus-Inrach Sp. z o.o. w Koszalinie, gdzie
OPTIMUS S.A. posiada 50% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników i nie uczestniczy w sprawowaniu
kontroli nad spółką. Optimus-Inrach Sp. z o.o. w 2008 roku znajdowała się w likwidacji i dnia 05.01.2009 została
wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Optimus S.A. posiada również pośrednio 25,5% kapitału i głosów w
spółce zależnej od Optimus-Inrach Sp. z o.o. - TB Inrach Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, w której również nie
uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad spółką.
Spółka zaangażowana jest kapitałowo ponadto w Spółki zagraniczne; Optimus Holandia, SlovoOptimus oraz
Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi Spółkami kontroli, pomimo że spółki te
zostały powołane do prowadzenia działalności dystrybucyjnej produktów Spółki, OPTIMUS S.A. od kilku lat nie
prowadzi z nimi żadnej wymiany handlowej. W Grupie OPTIMUS są też spółki: w trakcie postępowania
likwidacyjnego – Optimus Systemy Sp. z o.o.,; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A, w zakres masy
upadłościowej tej spółki wchodzą udziały spółki Eon sp. z o.o., w której Optimus Enterprise posiada 99,76%;
zgłoszone do upadłości Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Wszystkie te spółki posiadają zerową wartość
bilansową.
Inwestycje w pozostałych jednostkach obejmują udziały w Kolei Gondolowej z siedzibą w Krynicy oraz Ogmios
Systemos z siedzibą w Wilnie, gdzie Optimus S.A. posiada odpowiednio 0,10% oraz 11% kapitału. Wartość
bilansowa tych udziałów wynosi zero.
Zgodnie z informacją przekazaną w korekcie Raportu bieżącego nr 86/2008 z dnia 27 maja 2010 roku, w związku
z zaprzestaniem konsolidowania Spółki zależnej począwszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009 r.,
Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009.
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2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W 2009 ROKU
W 2009 roku spółka Optimus podpisała Umowę Inwestycyjną na mocy której stanie się 100% właścicielem Spółki
CDP Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi.
Jest:
1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI
•
•
•

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan powiązań kapitałowych jest następujący:
OPTIMUS S.A. – Podmiot Dominujący;
CDP Investment Sp. z o.o. - udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;
OPTIbox Sp. z o.o. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;

Ponadto w skład Grupy wchodzą jednostki stowarzyszone: Optimus-Inrach Sp. z o.o. w Koszalinie, gdzie
OPTIMUS S.A. posiada 50% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników i nie uczestniczy w sprawowaniu
kontroli nad spółką. Optimus-Inrach Sp. z o.o. w 2008 roku znajdowała się w likwidacji i dnia 05.01.2009 została
wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Optimus S.A. posiada również pośrednio 25,5% kapitału i głosów w
spółce zależnej od Optimus-Inrach Sp. z o.o. - TB Inrach Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, w której również nie
uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad spółką.
Spółka zaangażowana jest kapitałowo ponadto w Spółki zagraniczne; Optimus Holandia, SlovoOptimus oraz
Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi Spółkami kontroli, pomimo że spółki te
zostały powołane do prowadzenia działalności dystrybucyjnej produktów Spółki, OPTIMUS S.A. od kilku lat nie
prowadzi z nimi żadnej wymiany handlowej. W Grupie OPTIMUS są też spółki: w trakcie postępowania
likwidacyjnego – Optimus Systemy Sp. z o.o.,; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A, w zakres masy
upadłościowej tej spółki wchodzą udziały spółki Eon sp. z o.o., w której Optimus Enterprise posiada 99,76%;
zgłoszone do upadłości Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Wszystkie te spółki posiadają zerową wartość
bilansową.
Inwestycje w pozostałych jednostkach obejmują udziały w Kolei Gondolowej z siedzibą w Krynicy oraz Ogmios
Systemos z siedzibą w Wilnie, gdzie Optimus S.A. posiada odpowiednio 0,10% oraz 11% kapitału. Wartość
bilansowa tych udziałów wynosi zero.
Zgodnie z informacją przekazaną w korekcie Raportu bieżącego nr 86/2008 z dnia 27 maja 2010 roku, w związku
z zaprzestaniem konsolidowania Spółki zależnej począwszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009 r.,
Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009.
2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W 2009 ROKU
W 2009 roku spółka Optimus podpisała Umowę Inwestycyjną na mocy której staje się 100% właścicielem Spółki
CDP Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi.

12.
Str. 25 VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Było:
1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU
SPÓŁKI
Czynniki zewnętrzne:
Na działalność Spółki zasadniczy wpływ ma ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce, gdzie Spółka
realizuje i planuje swoją działalność. Dla planowanej zmiany modelu działalności Spółki kluczowym będzie
sytuacja ekonomiczna w kraju oraz związane z tym uwarunkowania rynkowe, w tym możliwości pozyskania
nowych źródeł finansowania projektów Spółki.
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Czynniki wewnętrzne:
W I kwartale 2009 roku zakończyła się procedura zwolnień grupowych, w wyniku czego koszty bieżącej
działalności zostały zminimalizowane do poziomu pozwalającego na poszukiwanie możliwości rozwoju Spółki w
nowym modelu działalności. W dniu 21 października 2009 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna m.in. z
CDP Investment, działającą w branży medialno-handlowej, w wyniku której Spółka stanie się jedynym
właścicielem Spółki CDP Investment wraz z podmiotami zależnymi . Dotychczasowe działania Grupy CDPI będą
miały bezpośredni wpływ na uwarunkowania działalności spółki Optimus SA w przyszłości.
Jest:
1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU
SPÓŁKI
Czynniki zewnętrzne:
Na działalność Spółki zasadniczy wpływ ma ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce, gdzie Spółka
realizuje i planuje swoją działalność. Dla planowanej zmiany modelu działalności Spółki kluczowym będzie
sytuacja ekonomiczna w kraju oraz związane z tym uwarunkowania rynkowe, w tym możliwości pozyskania
nowych źródeł finansowania projektów Spółki.
Czynniki wewnętrzne:
W I kwartale 2009 roku zakończyła się procedura zwolnień grupowych, w wyniku czego koszty bieżącej
działalności zostały zminimalizowane do poziomu pozwalającego na poszukiwanie możliwości rozwoju Spółki w
nowym modelu działalności. W dniu 21 października 2009 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna m.in. z
CDP Investment, działającą w branży medialno-handlowej, w wyniku której Spółka staje się jedynym
właścicielem Spółki CDP Investment wraz z podmiotami zależnymi . Dotychczasowe działania Grupy CDPI będą
miały bezpośredni wpływ na uwarunkowania działalności spółki Optimus SA w przyszłości.
13.

Str. 25 Podpisy
Było:
1. Wiesław Skrobowiski

Prezes Zarządu

2. Marcin Iwiński

Członek Zarządu

Jest:
1. Wiesław Skrobowiski

Prezes Zarządu

2. Marcin Iwiński

Członek Zarządu

3. Adam Kiciński

Członek Zarządu

Jednocześnie, w związku z powyższymi korektami, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowaną
treść listu do Akcjonariuszy, oświadczenia Zarządu w przedmiocie rzetelności sprawozdania finansowego oraz w
sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wybranych danych finansowych oraz
Opinię i raport biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2010 roku, doręczone Spółce w dniu 1 czerwca 2010 roku,
zastępujące opinię i raport wydane w dniu 30 kwietnia 2010 roku.
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