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Ujawnienie informacji dotyczącej zawarcia umowy znaczącej 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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 3 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.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru 

Finansowego w dniu 15 października 2011 roku i dotyczyła zawarcia w dniu 14 października 2011 roku przez 

Spółkę umowy znaczącej („Umowa") pod warunkiem zawieszającym z firmą Warner Bros. Home Entertaiment Inc. 

z siedzibą w Californii, USA, 4000 Warner Blvd., Burbank („WBHE").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz WBHE licencji wyłącznej na korzystanie z gry 

„Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” w wersji na komputery PC oraz konsole do gier („Gra”), w zakresie koniecznym do 

zapewnienia jej wydania i dystrybucji przez WBHE na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk 

oraz ich terytoria zależne/stowarzyszone („Terytorium”), w tym określenie zobowiązań Stron w związku z udzieloną 

licencją, podstawowych warunków i zasad prowadzenia dystrybucji Gry oraz określenie zobowiązań WBHE w 

zakresie prowadzenia kampanii marketingowej Gry.

W ramach udzielonej licencji, WBHE nabyła prawa do produkcji, wydania, dystrybucji i sprzedaży wersji 

pudełkowej w granicach Terytorium oraz wersji cyfrowej Gry w uzgodnionych kanałach dystrybucyjnych na okres 3 

(trzech) lat poczynając od momentu rozpoczęcia dystrybucji przez WBHE. 

Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów WBHE 

pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne i koszty związane z dystrybucja i promocją Gry. Rozliczenie 

pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez WBHE.

Umowa zawarta został pod warunkiem zawieszającym, dokonania przez WBHE płatności na rzecz Atari Inc. z 

siedzibą w Los Angeles, USA, 1640 South Sepulveda Boulevard #300 („Atari”) uzgodnionej wcześniej kwoty 

tytułem zrzeczenia się praw Atari do udzielonych jej wcześniej przez Spółkę licencji, który to warunek spełnił się w 

dniu 20 października 2011 roku.

Umowa nie zawierają postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – przewidywana wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów 

własnych Spółki.
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