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Temat

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce  wyniku rozwiązania porozumienia

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść  raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej jako 
„Spółka” lub „Optimus”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia  2010 roku wpłynęło do Spółki  zawiadomienie od Pana 
Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym 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 w imieniu podmiotów działających w 
porozumieniu 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”) tj. 
Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego oraz 
Ipaco Sp. z o.o. (zwani łącznie „Akcjonariuszami”), dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w 
Spółce o 2.147.480 akcji i tyle samo głosów reprezentujących  3,07 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów, w 
wyniku rozwiązania Porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki, a Panem Robertem Bibrowskim, w związku z 
rozwiązaniem pomiędzy Panem Bibrowskim, a pozostałymi Stronami tj. Akcjonariuszami, Spółką oraz CDP 
Investment Sp. z o.o. Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku, o czym  Spółka informowała w 
Raporcie Bieżącym nr 45/2010  z dnia 6 sierpnia 2010 roku.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozwiązaniem Porozumienia, z uwzględnieniem akcji nabytych w 
transakcjach zawartych w dniu 5 sierpnia 2010 roku wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 
Spółki, ogłoszonego przez w/w podmioty w dniu 28 czerwca 2010 roku, o których Spółka informowała w Raporcie 
Bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Akcjonariusze posiadali łącznie z Panem Robertem Bibrowskim 
45.840.168 akcji Spółki i tyle samo głosów reprezentujących 65,48 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów.

Po rozwiązaniu Porozumienia, z uwzględnieniem akcji nabytych w transakcjach zawartych w dniu 5 sierpnia 2010 
roku wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez w/w podmioty w dniu 28 
czerwca 2010 roku, o których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku, 
Akcjonariusze posiadają łącznie 43.692.688 akcji Spółki i tyle samo głosów reprezentujących 62,42 % kapitału 
zakładowego i tyle samo głosów.

Stan posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Akcjonariuszy, w imieniu których zawiadomienie zostało 
złożone, nie uległ zmianie.
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