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Podjęcie przez Zarząd Optimus S.A. uchwały w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w
sprawie podjęcia uchwały zmierzającej do zmiany firmy Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku kontynuacją działań zmierzających do ujednolicenia struktury grupy kapitałowej, Zarząd Optimus S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Optimus”, „Spółka” ) informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku
podjął uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały dotyczącej podjęcia działań mających na celu zmianę firmy
Spółki na „CD Projekt Spółka Akcyjna”, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2011 z dnia 14
kwietnia 2011 roku.
Jednocześnie Zarząd podjął nową uchwałę w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w
zakresie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z obecnego brzmienia: „Optimus Spółka Akcyjna” na
nową firmę w brzmieniu „CD Projekt Red Spółka Akcyjna”.
Na podstawie podjętej uchwały Zarząd postanowił podjąć wszelkie niezbędne działania w granicach swoich
kompetencji, zmierzające do zmiany firmy Spółki o której mowa powyżej, w tym zgłosić projekt stosownej uchwały
do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W ocenie Zarządu wraz z rynkowym sukcesem tytułu „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” a tym samym ugruntowaniem
rynkowej pozycji spółki zależnej, działającej pod firmą CD Projekt Red Sp. z o.o., przyjęcie nowego brzmienia firmy
dla spółki holdingowej wprost odnoszącej się do najbardziej rozpoznawalnej w skali globalnej firmy z Grupy
Optimus a także istotnego fragmentu działalności grupy kapitałowej jest bardziej uzasadnione niż posługiwanie
się marką kojarzona głównie z dystrybucją oprogramowania na terenie Polski.
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