
RB 47 2011OPTIMUS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-27

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Optimus S.A. (dalej jako „Optimus”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie 

Bieżącym nr 43/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku informuje, iż otrzymał od spółki zależnej od Optimus – firmy CD 

Projekt Red Sp. z o.o. (dalej jako „CDP Red”) zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia tymczasowego 

wydanego przez prezesa Sądu Handlowego w Lyonie (Francja) w przedmiocie ustanowienia zabezpieczeń w 

ramach toczącego się postępowania, wszczętego na wniosek firmy Namco Bandai Partners S.A.S z siedzibą we 

Francji („Namco”).

Zgodnie z treścią postanowienia sądu, do czasu rozpatrzenia istoty sporu pomiędzy stronami, tj. zarzucanego 

przez Namco naruszenia warunków umowy dystrybucyjnej (dalej jako „Umowa”) dotyczącej gry „Witcher 2: 

Assassins of Kings” (dalej jako „Gra”) na platformę PC, o której spółka informowała  w Raporcie Bieżącym nr 

61/2010 w dniu 20 września 2010 roku, CDP Red nie może wypowiedzieć tejże Umowy powołując się na fakt nie 

zapłacenia wymagalnego z jej tytułu wynagrodzenia, a jednocześnie zobowiązał firmę Namco do przekazania 

bezzwłocznie  w charakterze sekwestru kwoty wymagalnej płatności wynikającej z Umowy w wysokości 1.025.000 

Euro na ręce Dziekana Izby Adwokackiej w Lyonie.

Dodatkowo sąd zobowiązał CDP Red  do powstrzymania firmy THQ, będącej na podstawie oddzielnej umowy 

dystrybucyjnej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku 

zachodnioeuropejskim  wydawcą gry  „Witcher 2: Assassins of Kings” na platformę XBox 360, od prowadzenia 

działań dystrybucyjnych i  promocyjnych Gry  do czasu rozstrzygnięcia sporu między CDP Red a Namco, 

zastrzegając możliwość zastosowania dodatkowej sankcji finansowej w wysokości 1500 Euro za każdy dzień 

bezzasadnej zwłoki w wykonaniu tego zobowiązania po upływie 8 dni od doręczenia postanowienia. 

Z informacji zawartych w treści postanowienia wynika, iż rozprawa dotycząca istoty sporu między stronami 

wyznaczona została na 27 września 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Optimus informuje, iż spółka zależna CDP Red podejmie kroki prawne mające na celu 

odwołanie się od wydanego postanowienia sądu, a tym samym uchylenia nałożonych zabezpieczeń.

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiel lońska 74  Bud E

(ulica) (numer)

022 375 77 00 022 375 77 10

(telefon) (fax)

optimus@optimus.pl www.optimus.pl

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZETUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 47 2011OPTIMUS

2011-07-27 Adam Kic iński Prezes Zarządu

2011-07-27 Marcin Iwiński Członek  Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


