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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 uzupełnienia sprawozdania finansowego spółki za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, stanowiącego część jednostkowego raportu rocznego spółki za rok
2009, wynikających z otrzymanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.
W związku z powyższym uzupełnieniu ulega treść sprawozdania finansowego w następujący sposób:

1.
str. 23 nota 20 Inwestycje w jednostkach zależnych

Po słowach:
„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 (…)”
dodaje się zapis:
„oraz na podstawie krajowych przepisów o rachunkowości”
dalsza część zdania brzmi:
„(…), 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.”

2.
Str. 47 Nota 42 Informacje dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie OPTIMUS S.A.
Nota uzupełniona jest o informacje:
„W ramach Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2009 roku nie istniały komitety. W dniu 15 kwietnia 2009 roku
powołany został Komitet Audytu Rady Nadzorczej w składzie Pani Barbara Sissons, Pan Marek Sadowski oraz
Pan Grzegorz Kujawski, który funkcjonował do dnia 16 września 2009 roku. Komitet Audytu Rady Nadzorczej
odbył jedno posiedzenie w dniu 24.04.2009 roku, w trakcie którego omówiono z audytorem badającym
sprawozdania finansowe Spółki za rok 2008, przebieg tego procesu. W wyniku uchwały Rady Nadzorczej z dnia
16 września 2009 roku, z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza
postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i
ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym,
wykonywać będzie Rada Nadzorcza w pełnym składzie.”

Jednocześnie, w związku z powyższymi uzupełnieniami, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść
oświadczenie biegłego rewidenta z dnia 29 czerwca 2010 roku o braku wpływu zmian w treści sprawozdania
finansowego Optimus S.A. za 2009 rok na opinie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Optimus
S.A za rok 2009 z dnia 31 maja 2010 roku.
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