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Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 ("Optimus") 

informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2011 uzyskał informację, o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, upadłości obejmującej likwidację majątku spółki 

zależnej - Optibox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Powyższe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym przez Zarząd Optibox sp. z o.o. wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości, o którym Optimus informował w Raporcie Bieżącym nr 1/2011 z dnia 1 stycznia 2011 roku.

Na mocy wydanego w dniu 14 kwietnia 2011 roku postanowienia wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR 

Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Pawła Gałązki. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami postanowienie uprawomocni się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Jednocześnie Zarząd Optimus informuje, iż spółka zależna Optibox sp. z o.o. nie prowadzi działalności 

biznesowej, a postawienie jej w stan upadłości jest elementem działań zmierzających do uporządkowania 

struktury grupy Optimus. Toczące się postępowanie upadłościowe, o którym mowa powyżej, pozostaje bez wpływu

na bieżącą działalność spółki Optimus oraz nie ma wpływu na wyniki finansowe grupy kapitałowej - na podstawie 

kryterium istotności danych Optibox Sp. z o.o. nie był objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki 

za rok 2010 z uwagi na niewielką istotność Optibox Sp. z o.o. w strukturach grupy.
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