Załącznik do raportu 17/2013

ZAWIADOMIENIE
Ja niżej podpisany, Piotr Nielubowicz, działając w imieniu stron porozumienia, o zawarciu którego
CD PROJEKT S.A. (dalej również „Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 54/2010 z dnia 2
września 2010 r., tj. Michała Kicińskiego, Marcina Iwińskiego, Piotra Nielubowicza i Adama Kicińskiego
(dalej również „Strony Porozumienia”), zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w zw. z art.
87 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 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 (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej zwanej: "Ustawą o Ofercie"),
składam zawiadomienie dotyczące zmian w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących
stronami w/w porozumienia.
I.
Zmiana udziału nastąpiła z dniem 28 maja 2013 roku i wynika z dokonanych przez Michała Kicińskiego
oraz Marcina Iwińskiego transakcji zbycia akcji Spółki:
a) Michał Kiciński
sprzedaży, zbył
b) Marcin Iwiński
sprzedaży, zbył

w wyniku zawartych w dniu 28 maja 2013 roku pakietowych transakcji
2.750.000 sztuk akcji Spółki;
w wyniku zawartych w dniu 28 maja 2013 roku pakietowych transakcji
1.900.000 sztuk akcji Spółki;

II.
Przed zawarciem transakcji o których mowa w pkt. I powyżej, liczba akcji posiadanych przez każdego
z osobna oraz wspólnie przez akcjonariuszy Piotra Nielubowicza, Adama Kicińskiego, Michała
Kicińskiego i Marcina Iwińskiego w kapitale zakładowym Spółki, ich procentowy udział w kapitale
zakładowym, liczba głosów z tych akcji oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Spółki
przedstawiały się następująco:

Imię i Nazwisko

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów
z posiadanych
akcji

Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów oraz w
kapitale zakładowym
CD PROJEKT S.A.

Michał Kiciński

15.032.615

15.032.615

15,83%

Marcin Iwiński

14.507.501

14.507.501

15.28%

Piotr Nielubowicz

5.985.197

5.985.197

6,30%

Adam Kiciński

3.122.481

3.122.481

3,29%

Łącznie – strony
porozumienia

38.647.794

38.647.794

40,70%

III
W wyniku zawarcia transakcji zbycia o których mowa w pkt. I, liczba akcji posiadanych przez
każdego z osobna oraz wspólnie przez akcjonariuszy Piotra Nielubowicza, Adama Kicińskiego,
Michała Kicińskiego i Marcina Iwińskiego w kapitale zakładowym Spółki, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów Spółki przedstawiają się następująco:
Imię i Nazwisko

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów
z posiadanych
akcji

Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów oraz w
kapitale zakładowym
CD PROJEKT S.A.

Michał Kiciński

12.282.615

12.282.615

12.94%

Marcin Iwiński

12.607.501

12.607.501

13,28%

Piotr Nielubowicz

5.985.197

5.985.197

6,30%

Adam Kiciński

3.122.481

3.122.481

3,29%

Łącznie – strony
porozumienia

33.997.794

33.997.794

35,81%

IV
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od Stron
Porozumienia, które posiadają akcje Spółki.

V
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1
pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

VI
Zgodnie z zapewnieniem złożonym przez wszystkie Strony Porozumienia, nie zamierzają oni w
okresie co najmniej 12 miesięcy dokonywać dalszych transakcji zbycia posiadanych przez siebie
akcji, traktując je jako inwestycję długoterminową.

