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Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o oferc ie - stanowisko zarządu spółki dotyc ząc e wezwania
Treść raportu:

Stanowisko Zarządu OPTIMUS S.A. dotyczące ogłoszonego przez Zbigniewa Jakubas działającego 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. , Roberta Bibrowskiego, Michała Kicińskiego, Adama Kicińskiego, Marcina Iwińskiego, Piotra
Nielubowicza oraz Ipaco Sp. z o.o. („Wzywający”), w trybie art. 73 ust. 2 punkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki OPTIMUS S.A.
(„Wezwanie”)
Działając na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy, Zarząd OPTIMUS S.A. wyraża poniższą opinię na temat Wezwania.
Zdaniem Zarządu Wezwanie nie jest sprzeczne z interesem Spółki z uwagi na fakt, iż jest ogłaszane przez
Podmioty będące dotychczas znaczącymi akcjonariuszami Spółki.
W powyższym kontekście Zarząd postrzega Wezwanie jako możliwość ustabilizowania dotychczasowego składu
akcjonariatu Spółki, który wspiera realizację przez Spółkę strategii rozwoju.
Wzywający nie przedstawili w Wezwaniu informacji pozwalających na ocenę wpływu Wezwania na zatrudnienie w
Spółce oraz na lokalizację prowadzonej działalności.
W opinii Zarządu Wezwanie nie powinno mieć bezpośredniego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na
lokalizację prowadzonej działalności.
W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, że realizacja planów
strategicznych Wzywających względem Spółki będzie miała negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce.
Zdaniem Zarządu strategiczne plany Podmiotów Wzywających oraz Nabywających akcje w Wezwaniu względem
Spółki są zasadniczo zgodne z interesem Spółki i prowadzić mogą do wzrostu wartości Spółki. Zarząd zwraca
jednak uwagę, iż realizacja tych planów uzależniona jest od oceny przez Wzywającego i Nabywającego sytuacji
rynkowej.
W ocenie Zarządu cena za jedną akcję ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 1,65 zł została ustalona zgodnie z
przepisami Ustawy.
Zarząd informuje, że:
- Cena ogłoszona w Wezwaniu jest wyższa od wartości księgowej Spółki na jedną akcję, która zgodnie z raportem
za maj 2010 roku wynosi 0,83 zł.
- Cena ogłoszona w Wezwaniu odpowiada obecnej wartości godziwej Spółki.
Zarząd informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki w
związku z Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji
podanych w treści Wezwania oraz na informacjach posiadanych przez Spółkę.
Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania
instrumentów finansowych w świetle art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi. Zarząd stoi na stanowisku, że każdy akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie
odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania pod kątem ryzyka
inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez
Wzywających oraz Spółkę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy.
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