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Treść raportu:

Zarząd Spółki Optimus S.A. (dalej jako „Optimus”, „Spółka”) informuje, iż dnia 6 lipca 2011 roku spółka zależna od
Optimus – CD Projekt Red Sp. z o.o. („CDPRed”) otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przed Sądem
Gospodarczym w Lyonie (Francja) postępowania z powództwa firmy Namco Bandai Partners S.A.S z siedzibą we
Francji („Namco”) w sprawie o stwierdzenia niemożliwości ewentualnego rozwiązania umowy dystrybucyjnej
(„Umowa) dotyczącej gry „Witcher 2: Assassins of Kings”(„Gra”), o której spółka informowała w Raporcie
bieżącym nr 61/2010 w dniu 20 września 2010 roku, w związku z wstrzymaniem przez Namco płatności należnych
z tytułu Umowy w wysokości 1.225.000 Euro. Z treści otrzymanego powództwa wynika, iż Namco powołując się na
niedotrzymanie przez CDP Red warunków Umowy, w tym na nie umożliwienie realizacji opcji pierwszeństwa w
stosunku do dystrybucji Gry na platformę XBox 360 a także bezpodstawne zdaniem powoda usunięcie z Gry
zabezpieczeń DRM przeciwdziałających nielegalnemu rozpowszechnianiu oprogramowania oraz ograniczeń
regionalizujących Grę terytorialnie - wstrzymało wypłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu Umowy, żądając
jednocześnie wydania nakazu utrzymania obowiązywania Umowy oraz nakazu zaprzestania prowadzenia przez
firmę THQ posiadającą prawa do dystrybucji gry „Witcher 2: Assassins of Kings” na platformę XBox 360 działań
promocyjnych i dystrybucyjnych, aż do momentu wydania orzeczenia przez sąd orzekający w sprawie sporu między
stronami.
Zdaniem Zarządu Optimus w oparciu o opinię doradców prawnych spółki CDP Red, roszczenia Namco są
bezzasadne a CDP Red zawierając umowę dystrybucyjną dotyczącą wydania Gry na platformę XBox 360 z firmą
THQ, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku nie naruszyła
interesów Namco, o których mowa w przedmiotowym pozwie.
Dodatkowo podpisanie umowy dystrybucyjnej z THQ, które należy do największych dystrybutorów gier na świecie,
w opinii władz spółki Optimus jest krokiem, który pozwoli na maksymalizację sprzedaży gry „Witcher 2: Assassins
of Kings” w wersji na konsole Xbox 360.
W ocenie Zarządu Spółki roszczenie Namco w konsekwencji chęci kontynuacji współpracy przy dystrybucji
produktów CDP RED po niedawnej premierze Gry wydanej na komputery PC, wynika z oczekiwanego potencjału
sprzedażowego tego tytułu w wersji na konsole Xbox 360.
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