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Treść  raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” („Spółka”), 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006865, REGON 492707333, NIP 
734-28-67-148 podaje do wiadomości treść informacji jaka została udzielona akcjonariuszowi Spółki Panu 
Romanowi Lesińskiemu w trybie art. 428 §6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pytanie nr 1: „czy zapadła już decyzja sądu w sprawie połączenia z cd projektem”
Zgodnie z Raportem Bieżącym Spółki nr 16/2010 z dnia 11 maja 2010 Zarząd OPTIMUS S.A. zawiadomił, że 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.

Jednocześnie zgodnie z informacjami umieszczonymi w Raporcie Bieżącym Spółki nr 17/2010 również z dnia 11 
maja 2010 Zarząd poinformował, iż w dniu 11 maja 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. 

W wyniku powyższego OPTIMUS S.A. stał się 100% właścicielem CDP Investment Sp. z o.o. i pośrednio spółek 
zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. W następstwie czego w kolejnych raportach okresowych publikowanych 
przez OPTIMUS SA, włączając najbliższy raport półroczny dotyczący I półrocza 2010, zawarte będą dane finansowe 
dotyczące spółek z grupy CDP Investment Sp. z o.o. . We wspomnianym raporcie półrocznym dane spółek z grupy 
CDP Investment Sp. z o.o.  będą obejmować miesiące maj i czerwiec 2010. Wspomniany raport półroczny ukaże 
się w dniu 31 sierpnia 2010. 

Nie zostały natomiast podjęte żadne formalne decyzje pozwalające na wszczęcie procedury połączenia obu 
Spółek, a w szczególności uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie połączenia. Zarząd rozważa w 
przyszłości wszczęcie procedury połączenia Spółki OPTIMUS S.A. ze Spółką CDP Investment Sp. z o.o.

Pytanie nr 2: na jakim etapie są prace nad grą komputerową "Wiedźmin 2" 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze spółki zależnej CD Projekt Red Sp. z o.o. gra „Wiedźmin 2 Zabójcy Królów” 
jest obecnie w zaawansowanej fazie produkcji wersji „alfa”. Kontrakty z wydawcami uniemożliwiają podawanie do 
publicznej wiadomości szczegółów harmonogramu produkcyjnego. Kolejne informacje o projekcie Wiedźmin 2 
zostaną zaprezentowane na targach Gamescom w Kolonii (18-22 sierpnia 2010) oraz na jesiennej konferencji CD
Projekt. W dniu dzisiejszym harmonogram produkcji zakłada premierę pod koniec Q1 2011. Jednak zarząd CD 
Projekt RED zastrzega, że ostateczne potwierdzenie daty premiery nastąpi w porozumieniu z wydawcami 
światowymi (Namco, Atari Inc, Agora/CD Projekt oraz 1C) w terminie bliższym ukończenia prac nad grą.

Pierwszy oficjalny, publiczny pokaz gry Wiedzmin 2 Zabójcy Królów przeprowadzony został przez przedstawicieli CD
Projekt Red Sp. z o.o.  na konferencji prasowej w dnia 25 i 25 marca 2010 w Warszawie. Materiały filmowy z 
prezentacji gry  można obejrzeć na stronie www.cdprojekt.pl/konferencje, pod adresami:

http://www.cdprojekt.pl/konferencje/video.php?id=6&p=1
http://www.cdprojekt.pl/konferencje/video.php?id=5&p=1
http://www.cdprojekt.pl/konferencje/video.php?id=4&p=1
http://www.cdprojekt.pl/konferencje/video.php?id=3&p=1
http://www.cdprojekt.pl/konferencje/video.php?id=1&p=1
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A pod wskazanym adresem znajduje się oficjalny trailer który otworzył kampanię marketingową gry:

http://www.gametrailers.com/video/exclusive-debut-the-witcher/63501?type=flv

Wiecej bieżących informacji na temat projektu można uzyskać na stronie www.thewitcher.com 

Pytanie nr 3: czy firma Agora będzie współprodukować, razem z CD Projekt Red, grę komputerową "Wiedźmin 2"

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie Bieżącym nr 9/2010 z dnia 19 marca 2010 CD Projekt Red Sp. z 
o.o. udzielił na rzecz Agora S.A. licencji na korzystanie z gry komputerowej pod roboczą nazwą Wiedźmin 2, w 
wersji na komputery klasy PC, w polskiej wersji językowej („Gra”) , w zakresie koniecznym do zapewnienia jej 
dystrybucji w wersji pudełkowej. Jednocześnie Agora S.A. uczestniczyć będzie w prowadzeniu kampanii 
marketingowej Gry.

Równocześnie na podstawie umowy dystrybucyjnej Agora S.A. udzieliła na rzecz CD Projekt Sp. z o.o. sublicencji 
wyłącznej na korzystanie z Gry w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji przez CD Projekt Sp. z o.o. 
Okreś lono ponadto zobowiązania stron w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej Gry.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze spółki zależnej CD Projekt Red Sp. z o.o. produkcją Wiedźmina 2 zajmują 
się twórcy z firmy CD Projekt Red sp. z o.o., która to jest właścicielem brandu i podejmuje finalne decyzje w 
zakresie ostatecznego kształtu gry. Agora występuje w roli koproducenta współfinansującego projekt oraz będzie 
aktywnie uczestniczyć w procesie wydawniczym gry.

Pytanie nr 4: czy w związku z fiskalizacją zawodów lekarz prawnik zamierzają Państwo podjąć działania 
marketingowe wspierające sprzedaż drukarek i kas fiskalnych

Optimus nie prowadzi obecnie działalności związanej z produkcją i wspieraniem sprzedaży drukarek i kas 
fiskalnych. Rozpoczęcie działań w sektorze kas fiskalnych nie jest obecnie planowane. Zarząd OPTIMUS SA 
zapewnia, że ma na uwadze wartość i rozpoznawalność marki OPTIMUS i będzie dążył w przyszłości do jej 
efektywnego wykorzystania. Rozważane jest zarówno samodzielne wykorzystanie marki OPTIMUS jak i w 
porozumieniu z podmiotami trzecimi. Ze względu na kompleksowość zagadnienia i potrzebę precyzyjnego 
zaplanowania działań trzeba uwzględnić, że proces ten będzie wymagał jednak dłuższego okresu przygotowań. 

Pytanie nr 5: jak kształtuje sie sprzedaż nvidia Optimus

Projekt sprzedaży komputerów z wykorzystaniem technologii nVidia nie jest projektem w którym w jakimkolwiek 
charakterze uczestniczy Spółka OPTIMUS S.A. W związku z powyższym Zarząd OPTIMUS S.A. nie posiada 
informacji o sprzedaży firmy nVidia. Spółka podjęła działania mające na celu wyjaśnienie na jakiej podstawie w 
tym projekcie pos łużono się oznaczeniem, do którego prawa przys ługują Spółce OPTIMUS S.A. W przypadku 
uzyskania potwierdzenia, iż doszło do naruszenia praw do znaku Optimus, Spółka podejmie wszelkie kroki 
zmierzające do dochodzenia swych praw.

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-690 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość )

Bokserska 66

(ulica) (numer)

022 375 77 00 022 375 77 10

(telefon) (fax)

optimus@optimus.pl www.optimus.pl

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)
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