
RB 54 2011CD Projekt RED SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-12

Skrócona nazwa emitenta

CD Projekt RED SA

Temat

Ujawnienie stanu posiadania akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść raportu:

Zarząd spółki CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, 

że w dniu 12 sierpnia 2011 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o następującej 

treści:

„Fundusz Allianz Platinium FIZ (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184. poz. 1539 ze zm.) niniejszym 

informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki CD Projekt RED S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku, ilość akcji 

posiadana przez Fundusz wraz z funduszem Allianz FIO przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w  tej 

spółce.

Przed zmianą Fundusz Allianz Platinium FIZ posiadał 2 638 988 akcji spółki CD Projekt RED S.A., które stanowiły 

2,7793% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawały 2 638 988 głosów, które stanowiły 2,7793% udziału

w ogólnej liczbie głosów w spółce, co wraz z funduszem Allianz FIO dawało 4 689 570 akcji stanowiących 

4,9390% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dawało 4 689 570 głosów, które stanowiły 4,9390% udziału w 

ogólnej liczbie głosów w spółce.

Po transakcji Fundusz posiada 3 893 988 akcji spółki CD Projekt RED S.A. które stanowią 4,1011% udziału w 

kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 3 893 988 głosów, które stanowią 4,1011% udziału w ogólnej liczbie 

głosów, a wraz z Allianz FIO Fundusz posiada 6 644 570 akcji spółki CD Projekt RED S.A. które stanowią 6,9980% 

udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 6 644 570 głosów, które stanowią 6,9980% udziału w ogólnej 

liczbie głosów.”

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż jednocześnie do Spółki wpłynęło drugie zawiadomienie TFI Allianz Polska S.A.

o następującej treści:

„Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184. poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku 

nabycia akcji spółki CD Projekt RED S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z 

funduszem Allianz Platinium FIZ przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w  tej spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 2 050 582 akcji spółki CD Projekt RED S.A., co 

stanowiło 2,1596% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 2 050 582 głosy, które stanowiły 

2,1596% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki, a wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ posiadał 4 689 570 

akcji, które stanowiły 4,9390% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dawały 4 689 570 głosów, które 

stanowiły 4,9390% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Po transakcji Fundusz posiada 2 750 582 akcje spółki CD Projekt RED S.A. które stanowią 2,8969% udziału w 

kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 2 750 582 głosy, które stanowią 2,8969% udziału w ogólnej liczbie 

głosów, a wraz z Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 6 644 570 akcji spółki CD Projekt RED S.A. które stanowią

6,9980% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 6 644 570 głosów, które stanowią 6,9980% udziału w 

ogólnej liczbie głosów.”
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