
RB 66 2011CD Projekt RED SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-21

Skrócona nazwa emitenta

CD Projekt RED SA

Temat

Ujawnienie informacji dotyczącej umowy znaczącej 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd CD Projekt 

RED S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako „Spółka” lub „CDPRED”) 

przekazuje do publicznej wiadomości informację, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 

pkt 1 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które 

mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem 

przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacje o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostały przekazane do Komisji Nadzoru 

Finansowego w dniach 26 września oraz 1 października 2011 roku i dotyczyły podjęcia negocjacji oraz zawarcia w 

dniu 30 września 2011 roku przez Spółkę oraz podmiot od niej zależny CD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 porozumienia („Porozumienie") z firmą Atari Inc. z siedzibą w Los Angeles, 

USA, 1640 South Sepulveda Boulevard #300 („Atari").

Na mocy zawartego Porozumienia, Atari zrzekło się wszelkich praw w odniesieniu do łączących ją z CDPRED oraz 

CD Projekt Sp. z o.o. umów licencyjnych w zakresie wydawania i dystrybucji gier CDPRED, w tym gier „Wiedźmin” 

oraz „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” („Gry”) na wszelkich platformach sprzętowych i terytoriach na których takie 

prawa posiadała, w tym również praw pierwszeństwa w odniesieniu do dystrybucji przyszłych tytułów z serii 

Wiedźmin, z zastrzeżeniem iż:

a) w odniesieniu do praw Atari do cyfrowej dystrybucji, wynikającej z umowy dotyczącej gry Wiedźmin 1 prawa Atari 

wygasną w dniu 31 października 2011 roku, po tym czasie Atari nie przysługuje prawo do komercyjnego 

wykorzystania gier „Wiedźmin” i „Wiedźmin: Edycja Rozszerzona”. 

b) czas trwania umowy licencyjnej dotyczącej gry „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”, o której spółka informowała w 

Raporcie Bieżącym nr 37/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku zostaje zmieniony i wygasa ona z dniem 31 grudnia 

2011 roku, po tym czasie, Atari nie przysługuje żadne prawa w ramach umowy do produkcji gry „Wiedźmin 2: 

Zabójcy Królów” a jedynie możliwość wyprzedania zapasów magazynowych już wyprodukowanych egzemplarzy 

oraz prowadzenia cyfrowej dystrybucji nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2012 roku.

W ramach zawartego porozumienia Strony uzgodniły także kwoty oraz sposób  rozliczeń finansowych w związku z 

zawartym Porozumieniem, w tym również szczegóły dotyczące opłat należnych Atari z tytułu zrzeczenia się praw 

licencyjnych, zastrzegając jednocześnie możliwość rozwiązania zawartego Porozumienia w przypadku nie 

otrzymania przez Atari do dnia 20 października 2011 roku od podmiotu wskazanego przez Spółkę uzgodnionej 

kwoty z tytułu zrzeczenia się praw Atari do udzielonej przez Spółkę licencji.
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