
 
 
Raport bieżący numer 85/2008 –  Wypowiedzenie znaczącej umowy 
 
Zarząd Spółki pod firmą Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. 
Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 r. Spółka wypowiedziała 
Umowę o Współpracy zawartą dnia 30 sierpnia 2007 r. z ABC Data Sp. z o.o. (dalej jako „ABC 
Data”, zaś umowa wraz z aneksami jako „Umowa o Współpracy”), o której zawarciu oraz zawarciu 
aneksów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r., raporcie 
bieżącym nr 71/2007 z dnia 26 października 2007 r., raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 14 lutego 
2008 r.  oraz raportu bieżącego nr 49/2008 z dnia 21 kwietnia 2008. Umowa o Współpracy ulegnie 
rozwiązaniu po upływie 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
Przedmiotem wypowiadanej Umowy o Współpracy było m.in: 
− zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na 

określonych zasadach wyłączności,  
− przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas 

nieokreślony,  
− udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus, 
− wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i 

ABC Data.  
 
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2008 z dnia 19 
czerwca 2008 r., iż w dniu 17 czerwca 2008 r. , stosownie do postanowień Umowy o Współpracy, 
spółce ABC Data Sp. z o.o. wydane zostały: 

a) Warranty Subskrypcyjne Serii A, uprawniające do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz  
b) Warranty Subskrypcyjne Serii B uprawniające do objęcia akcji na okaziciela serii C3 Spółki. 

 
Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A objętych przez ABC Data mogą być wykonywane do 
dnia 5 listopada 2010 r., zaś prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B objętych przez ABC Data 
mogą być wykonywane do dnia 5 listopada 2011 r., o ile zajdą warunki określone w uchwale nr 3, 4 
oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r., o których Spółka 
informowała w dniu w raporcie bieżącym nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 r. Spółka wypowiedziała Umowę o 
Współpracy w Zakresie Świadczenia Usług z dnia 18 czerwca 2008 r. (dalej jako „Umowa o 
Współpracy w Zakresie Świadczenia Usług”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 64/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.. Umowa o Współpracy w Zakresie Świadczenia Usług 
ulegnie rozwiązaniu po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca miesiąca, 
w którym wypowiedzenie zostało złożone. 
 
Przedmiotem wypowiadanej Umowy o Współpracy w Zakresie Świadczenia Usług była m.in. 
współpraca w zakresie świadczenia usług polegających na montażu sprzętu komputerowego przez 
ABC Data. 
 
Przyczyną rozwiązania Umowy o Współpracy oraz Umowy o Współpracy w Zakresie Świadczenia 
Usług są względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla Spółki poziomu 
sprzedaży zapewnianego przez ABC Data. 
W ocenie Spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC Data na zasadzie wyłączności było 
nieefektywne i dlatego Spółka zamierza realizować nowy model biznesowy w oparciu o 
dywersyfikacje a także wprowadzić nową strategię rozwoju. Spółka będzie kontynuowała działalność 
usługową w tym usługi serwisowe. 
 
Wypowiedzenie wyżej wskazanych umów powodować będzie zakończenie współpracy handlowej 
pomiędzy Spółką oraz ABC Data co może mieć następujące skutki finansowe dla Spółki: 
 
- brak generowania zysków brutto na poziomie około 5 MM PLN rocznie, które nie pokrywały 
kosztów operacyjnych spółki.  



 
Z uwagi na fakt że zasadą rozliczeń pomiędzy stronami była zasada wzajemnych kompensat 
wierzytelności Spółka z związku z wypowiedzeniem ustali zakres wymaganych wierzytelności od 
ABC Daty i jednocześnie zakres własnych zobowiązań.  
 
Jednocześnie, działając na podstawie § 1 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 
Spółka informuje, że z uwagi na fakt, iż wielkość kapitałów własnych Spółki nie jest kryterium 
pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy, Spółka przyjęła jako kryterium dla 
określenia znaczącej umowy  wartość umowy przekraczającą 10 % wartości przychodów ze sprzedaży 
grupy kapitałowej Spółki  za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - 
informacje bieżące 
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