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Treść raportu:

Zarząd Spółki CD Projekt RED S.A. (wcześniej Optimus S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74
(dalej „Emitent", „Spółka”), informuje o powzięciu wiadomości od zarządu spółki zależnej od Emitenta – CD
Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „CDP Red”), o podjętej decyzji dotyczącej przesunięcia daty
premiery gry „Witcher 2: Assassins of Kings” na platformę XBox 360 (dalej jako „Gra”) z pierwotnie planowanej na
koniec bieżącego roku na pierwszy kwartał 2012 roku.
Z informacji przekazanej przez zarząd CDP Red wynika, iż u podstaw podjętej decyzji leży zamiar przeznaczenia
dodatkowego czasu na rozbudowanie i dopracowanie niektórych elementów Gry mające na celu stworzenie
jeszcze doskonalszego produktu.
Dodatkowo, czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu przez zarząd CDP Red decyzji o przesunięciu daty
premiery Gry, był fakt rozpoczęcia sporu prawnego z europejskim dystrybutorem gry „Witcher 2: Assassins of
Kings” na platformę PC, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku, a
dotyczącym m.in. roszczeń Namco Bandai Partners SAS w zakresie powierzenia jej dystrybucji Gry na terytorium
Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki.
Zarząd Emitenta postanawia o podaniu niniejszej informacji do publicznej wiadomości z uwagi na jej znaczenie
dla oceny wartości instrumentów finansowych Spółki, w szczególności na fakt, iż wyniki sprzedaży Gry ocenia jako
istotny czynnik, mogący mieć wpływ na wysokość przychodów i zysku grupy kapitałowej Emitenta.
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