
RB 2 2014CD PROJEKT SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-07

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Zawarcie umów z Agora S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako 

„Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 7 lutego 2014 roku umowy licencyjnej dotyczącej gry komputerowej 

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” (dalej jako „Gra") z Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 

(dalej jako „Agora”). 

Na podstawie zawartej umowy Spółka udzieliła Agorze licencji na korzystanie z polskiej wersji językowej Gry na 

komputery PC oraz platformy PlayStation 4 oraz Xbox One, w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w wersji pudełkowej oraz cyfrowej. Na mocy zawartej umowy określone 

zostały także podstawowe warunki i zasady dystrybucji Gry, w tym również powierzenia jej dalszej dystrybucji na 

rzecz spółki cdp.pl sp. z o.o. (dalej jako „cdp.pl”), a także zobowiązania stron w zakresie prowadzenia kampanii 

marketingowej Gry. 

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

tytułu dystrybucji Gry pomniejszonych o wypłacone Spółce zaliczki oraz uzgodnione opłaty dystrybucyjne. 

Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych 

przez cdp.pl.

Jednocześnie wraz z umową, o której mowa powyżej zawarta została umowa dystrybucyjna pomiędzy Agorą a 

spółką zależną od CD PROJEKT S.A., tj. cdp.pl, na mocy której Agora udzieliła na rzecz cdp.pl sublicencji wyłącznej 

na korzystanie z Gry w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji przez cdp.pl na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Zgodnie z jej zapisami, Strony określiły podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji Gry na 

komputery PC oraz platformy Playstation 4 oraz Xbox One, w wersji pudełkowej oraz cyfrowej. 

Wynagrodzenie Agory z tytułu udzielonej sublicencji stanowić będzie określony udział w przychodach cdp.pl z tytułu 

sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji.

Obie powyższe umowy zawarte zostały na okres 18 miesięcy liczonych od daty premiery Gry.

Zabezpieczeniem należności Agory wynikających z zawartych umów, o których mowa powyżej, jest weksel in 

blanco wystawiony przez Spółkę oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W opinii Zarządu, zawarcie powyższych umów i oparcie współpracy na zasadach podobnych do uprzednio 

obowiązujących umów z Agorą, dotyczących wydania gry „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” na terenie Polski, pozwoli 

poprzez uczynienie Agory współwydawcą Gry znacznie zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej tytułu, a co 

za tym idzie przyczyni się do zwiększenia jej rynkowego sukcesu.    

Kryterium uznania umów za znaczące stanowi łączna wartość umów zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne w 

okresie krótszym niż 12 miesięcy z Agorą, przewyższająca 10 % kapitałów własnych Spółki.
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