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Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03–301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E („Spółka”) informuje, że
w dniu 2 lutego 2011 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Pana Zbigniewa Jakubasa
o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca
2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji zbycia 356289 sztuk akcji
OPTIMUS S.A. dokonanej w dniu 27 stycznia 2011 roku przez Zbigniewa Jakubasa, stan akcji OPTIMUS S.A.
posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
osiągnął poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Na dzień składania niniejszego zawiadomienia stan akcji OPTIMUS S.A. posiadanych przez Zbigniewa
Jakubasa wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynosi 3718089 sztuk akcji
dających prawo do 3718089 głosów, co stanowiło 4,49 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle
samo głosów.
Przed zawarciem transakcji z dnia 27 stycznia 2011 roku, o której mowa powyżej, stan posiadanych akcji oraz
głosów w OPTIMUS S.A. przeze mnie jako podmiot dominujący wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, wynosił 4417247 szt. akcji dających prawo do 4417247 głosów, co stanowiło 5,33 %
udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.”
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