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Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka” lub „Emitent”)
informuje, iż dnia 31 grudnia 2012 roku, zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką od niego zależną – CDP.pl
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „CDP.pl”), umowa sprzedaży praw własności do znaku towarowego „CD
PROJEKT” (dalej „Znak”).
Na podstawie zawartej umowy, z dniem jej podpisania, Spółka nabyła pięćdziesięcioprocentowy współudział w
prawie do Znaku za cenę sprzedaży wynoszącą 9.181.500 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden
tysięcy pięćset złotych) powiększoną o należny podatek VAT. Powyższa kwota zapłacona zostanie na podstawie
wystawionej przez CDP.pl faktury VAT, w terminie do 90 dni od podpisania umowy. Jednocześnie, zgodnie z
postanowieniami zawartej umowy, pozostała część praw do Znaku przeniesiona zostanie na Spółkę pod
warunkiem zawieszającym dokonania nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku płatności drugiej transzy
wynagrodzenia, w wysokości 9.181.500 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset
złotych) powiększonej o należny podatek VAT. Do tego czasu oba podmioty mogą w równym zakresie korzystać z
praw do Znaku.
Będący przedmiotem nabycia znak towarowy „CD PROJEKT”, jest marką w całości wykreowaną w ramach
dotychczasowej działalności grupy kapitałowej Emitenta, odpowiadającą historycznie najbardziej ugruntowanemu
przedmiotowi działalności grupy. Znak podlega ochronie prawnej na podstawie zastrzeżeń zarówno znaku
słownego jak i słowno-graficznej formy logotypu. Zgodnie z przeprowadzona niezależną wyceną - szacunkowa
wartość znaku towarowego będącego przedmiotem nabycia, określona została na kwotę 18.363.000 zł (słownie:
osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Przeniesienie praw do znaku w ramach grupy kapitałowej, związane jest z faktem przyjęcia przez spółkę
dominującą grupy kapitałowej nowego brzemienia firmy - „CD PROJEKT S.A.”, przy jednoczesnej zmianie modelu
biznesowego działalności spółki zależnej, połączonej ze zmiana wizerunkową obejmującą zmianę firmy spółki
zależnej na CDP.pl Sp. z o.o.. Nabycie całości praw do znaku towarowego nastąpi po cenie zgodnej z
przeprowadzoną wyceną, a utrzymanie dalszego aktywnego istnienia marki „CD PROJEKT” prowadzić będzie do
dodatkowego zwiększenia jej wartości wraz z rozwojem grupy kapitałowej Emitenta i wydaniem kolejnych
planowanych dużych produkcji Spółki.
Emitent posiada 100% udziałów w będącej drugą stroną zawartej umowy spółce zależnej - CDP.pl. Prezes
Zarządu Emitenta jest jednocześnie jednym z członków zarządu spółki CDP.pl, a dwóch z pośród członków
zarządu Emitenta pełni w tej spółce zależnej funkcję jej prokurentów.
Mając na uwadze odroczony termin płatności należności z tytułu nabycia Znaku, Zarząd Emitenta nie podjął
jeszcze decyzji co do ostatecznego źródła finansowania transakcji, planując przeznaczyć na to środki uzyskane z
dochodów kapitałowych Spółki, środki własne lub środki dostępne w ramach finansowania wewnętrznego grupy
kapitałowej.
Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą i nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości szacunkowa wartość przedmiotu nabycia zgodnie z dokonaną niezależną wyceną, przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta.
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