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Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku, Zarząd Spółki 

CD Projekt RED S.A. (dalej jako „CDPRED”, „Spółka”) informuje, iż dnia 6 grudnia 2011 roku powziął od swojego 

pełnomocnika procesowego informację o wydanym przez Sąd Gospodarczy w Lyonie (Francja) (dalej „Sąd”) 

postanowieniu w przedmiocie rozstrzygnięcia toczącego się sporu z europejskim dystrybutorem gry „Witcher 2: 

Assassins of Kings” (dalej „Gra”) na komputery PC, firmą Namco Bandai Partners S.A.S. z siedzibą we Francji 

(dalej „Namco”).

Zgodnie z wydanym rozstrzygnięciem, w związku z faktem, iż w opinii Sądu Namco prawidłowo wykonała 

wynikające z łączącej ją ze Spółką umowy dystrybucyjnej dotyczącej Gry na platformę PC, prawo pierwszeństwa w 

stosunku do powierzenia jej również praw do dystrybucji Gry na platformę Xbox 360, Spółka zobowiązana została 

do podpisania stosownej umowy dystrybucyjnej w odniesieniu do terytorium Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku 

oraz Centralnej i Południowej Ameryki, w zakresie dystrybucji Gry na konsole Xbox 360, na warunkach 

odpowiadających warunkom umowy z firmą THQ z siedzibą w Wielkiej Brytanii („THQ"), o której Spółka 

informowała w raporcie bieżącym nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Jednocześnie w tym zakresie, Sąd 

nakazał wstrzymanie wykonywania umowy dystrybucyjnej z THQ. Decyzją Sądu Spółka winna podpisać stosowne 

porozumienie z Namco, dotyczące dystrybucji Gry na platformę Xbox 360 w terminie 15 dni od doręczenia jej treści 

postanowienia, pod rygorem nałożenia kary finansowej w wysokości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) euro za 

każdy dzień zwłoki, a także przywrócić regionalizację terytorialną sprzedaży Gry poprzez należący do spółki zależnej 

od CDPRED, firmy GOG Ltd. portal GOG.com, w terminie 8 dni od doręczenia jej treści postanowienia pod 

rygorem nałożenia kary finansowej w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy ) euro za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie w zakresie wydanego postanowienia Sąd zobowiązał Spółkę do zamieszczenia treści zapadłego 

wyroku w języku francuskim i angielskim na stronie internetowej Spółki, a także do pokrycia Namco kosztów 

zastępstwa procesowego w wysokości 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) euro, jak również przekazania 

powodowi tytułem poniesionych strat na wizerunku kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro.

W odniesieniu do kwestionowanej przez Namco zasadności zapłaty należności wynikającej z umowy 

dystrybucyjnej Gry na komputery PC w wysokości 1.025.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) euro, 

która to kwota została przez Sąd zdeponowana jako zabezpieczenie sporu, Sąd postanowił o przekazaniu całości 

zabezpieczonych środków na rzecz CDPRED, pod warunkiem terminowego wywiązania się z obowiązku 

podpisania umowy dystrybucyjnej z Namco w odniesieniu do Gry na konsole Xbox 360 oraz przywrócenia 

terytorialnej regionalizacji sprzedaży przez GOG.com w terminach o których mowa powyżej.

Ponadto w wydanym wyroku Sąd odniósł się negatywnie do roszczeń Namco w zakresie przywrócenia 

zabezpieczeń DRM uznając, iż decyzja o ich usunięciu pozostawała całkowicie w gestii Spółki.
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