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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 S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako „Spółka”) przekazuje do
publicznej wiadomości informację, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1
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 9 października 2012 roku.
Opóźnienie dotyczyło informacji o rozpoczęciu przez Zarząd Spółki rozmów ze spółką PC Factory S.A. w wyniku
złożonej przez PC Factory S.A. oferty zakupu wydzielonej ze struktur podmiotu zależnego od Spółki działalności
dystrybucyjnej.
Zarząd Spółki podjął decyzje o opóźnieniu terminu przekazania powyższej informacji, w związku z potencjalnym
wpływem takiego ujawnienia na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji, niemniej w związku z ostatecznym
odstąpieniem stron od dalszych rozmów, przekazuje do publicznej wiadomości fakt ich prowadzenia.
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