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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

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 2 września 2010 roku, doszło do zawarcia aneksu („Aneks”) do 
Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 
roku pomiędzy Panem Zbigniewem Jakubasem Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, 
Panem Michałem Kicińskim i Panem Adamem Kicińskim, Spółką oraz CDP Investment Sp. z o.o.
W wyniku Aneksu moc utraciły postanowienia  Umowy Inwestycyjnej regulujące zasady wykonywania niektórych 
praw korporacyjnych w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra 
Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego, w wyniku czego doszło do rozwiązania 
porozumienia 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 („Ustawa”), 
pomiędzy Panem Zbigniewem Jakubasem Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, Panem 
Michałem Kicińskim i Panem Adamem Kicińskim.

Jednocześnie Spółka informuje, iż otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa  złożone w imieniu 
własnym oraz podmiotu zależnego Multico Sp. z o.o. , z którego treści wynika, iż w wyniku zawarcia Aneksu, udział 
w ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa (wraz z podmiotem zależnym tj. Multico Sp. z 
o.o.) uległ zmniejszeniu o 35.001.800 akcji i tyle samo głosów reprezentujących  50,00 % kapitału zakładowego i 
tyle samo głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem przed  zawarciem Aneksu stan posiadania Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z 
podmiotem zależnym tj. Multico Sp. z o.o. oraz 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 tj.  Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana 
Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego wynosił 40.549.476 akcji Spółki i tyle samo głosów 
reprezentujących 57,93% kapitału zakładowego i tyle samo głosów. Po zawarciu Aneksu, Pan Zbigniew Jakubas 
wraz z podmiotem zależnym tj. Multico Sp. z o.o. posiada 5.547.676 akcji OPTIMUS S.A., reprezentujących taką 
samą liczbę głosów, stanowiących  7,93 % ogólnej liczby głosów. 
Ponadto Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż z dniem zawarcia Aneksu, w zakresie nabywania akcji Spółki i 
wykonywania prawa głosu, nie działa w jakimkolwiek porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy.

Spółka informuje ponadto, iż otrzymała zawiadomienie od Pana Piotra Nielubowicza  złożone w imieniu własnym 
oraz podmiotów działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Pana Marcina Iwińskiego, 
Pana Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego, z którego wynika, iż w związku z zawarciem Aneksu, udział w 
ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A. podmiotów działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 
Ustawy tj. Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego i Pana Adama 
Kicińskiego, uległ zmniejszeniu o 5.547.676 akcji i tyle samo głosów reprezentujących  7,93 % kapitału 
zakładowego i tyle samo głosów.
Przed  zawarciem Aneksu stan posiadania 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 tj.  Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana 
Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego wraz ze stanem posiadania Pana Zbigniewa Jakubasa z 
podmiotem zależnym tj. Multico Sp. z o.o. wynosił 40.549.476 akcji Spółki i tyle samo głosów reprezentujących 
57,93% kapitału zakładowego i tyle samo głosów.
Po zawarciu Aneksu, stan posiadania 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 tj.  Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała 
Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego, wynosi 35.001.800 akcji OPTIMUS S.A., reprezentujących taką samą 
liczbę głosów, stanowiących  50,00 % ogólnej liczby głosów, z czego:
Pan Michał Kiciński posiada 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,
Pan Adam Kiciński posiada 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,
Pan Piotr Nielubowicz posiada 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % 
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Pan Piotr Nielubowicz posiada 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.
Pan Marcin Iwiński posiada 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.
Jednocześnie Pan Piotr Nielubowicz oświadczył, iż podmioty objęte złożonym zawiadomieniem tj. Pana Marcina 
Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego, łączy odrębne 
porozumienie w zakresie nabywania akcji Spółki oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu OPTIMUS 
S.A.
Pan Piotr Nielubowicz poinformował, iż na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, upoważniony jest do złożenia 
zawiadomienia w imieniu Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego.
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2010-09-02 Adam Kic iński Członek Zarządu

2010-09-02 Marcin Iwiński Członek Zarządu
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