Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Transaction notification
as required by Article 19 of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Nazwa/Nazwisko

Piotr Nielubowicz

Name

2

Powód powiadomienia
Reason for the notification

a)
b)
3

Stanowisko/status

Wiceprezes Zarządu

Position/status

Board President

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Zawiadomienie pierwotne

Initial notification/correction

Initial Notification

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Nazwa

CD PROJEKT Spółka Akcyjna

Name

b)

LEI

259400TYO5Q8SH8TL437

4.1 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv)
each place where transactions have been conducted

a)

b)

Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny
Description of the financial instrument, type of
instrument
Instrumental identification code (ISIN)

Shares CD PROJEKT S.A.,
ISIN PLOPTTC00011

Rodzaj transakcji

objęcie akcji serii M w wykonaniu praw z warrantów
subskrypcyjnych serii B w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego
acquisition of series M shares by exercising the rights from series B
subscription warrants as part of the Incentive Program

Nature of the transaction

c)

Akcje CD PROJEKT S.A.,
ISIN PLOPTTC00011

Cena

Cena i wolumen
Prices and volumes

d)

Informacje zbiorcze
− Łączny wolumen
− Cena

Volume

22,35 PLN
25,70 PLN

83.520
640.000

723.520
25,31 PLN

Aggregated information:
- Aggregated volume
- Price

e)
f)

Data transakcji

23 września 2020 r.

Date of the transaction

23 September 2020 r.

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu

Trading venue/transaction

Outside a trading venue

* Niepotrzebne skreślić

Wolumen

Price

