List Prezesa CD PROJEKT S.A. do Akcjonariuszy
Warszawa, 19 marca 2015 roku

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu, przekazuję na Państwa ręce jednostkowe sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A.
za rok 2014, które stanowi podsumowanie wyników finansowych i najwaŜniejszych wydarzeń dla Spółki w
tym okresie.
Kiedy piszę te słowa jesteśmy u progu najwaŜniejszego wydarzenia w ponad 20-letniej historii CD
PROJEKT-u. JuŜ za dwa miesiące zadebiutuje Wiedźmin 3 Dziki Gon, nasza pierwsza gra wydana
jednocześnie na wszystkie najmocniejsze platformy sprzętowe, razem z największymi światowymi
dystrybutorami i wsparciem szerokiej kampanii marketingowej w światowej prasie, radio, telewizji i
internecie. To pierwsza nasza premiera tej skali, o rozmachu, o którym przy Wiedźminie 2 mogliśmy tylko
pomarzyć. Chcemy, Ŝeby było o nas bardzo głośno.
Ostatnie miesiące były okresem intensywnych przygotowań do tego wydarzenia zarówno od strony
technicznej, artystycznej, biznesowej, jak i marketingowej.
W sumie podpisaliśmy 17 odrębnych umów dystrybucyjnych, zapewniając Wiedźminowi 3 bezpośrednią
sprzedaŜ w 109 krajach świata. Odwiedziliśmy najwaŜniejsze imprezy branŜowe na większości
kontynentów, gdzie pokazy Wiedźmina 3 obejrzały dziesiątki tysięcy osób, odbyliśmy setki spotkań.
Dzięki tej cięŜkiej pracy, dziś, jeszcze przed premierą moŜemy pochwalić się ponad 200 prestiŜowymi
nagrodami od dziennikarzy i czytelników, w tym tytułami Najbardziej Oczekiwanej gry roku, a Wiedźmin
ponad 70 razy gościł na okładkach magazynów z całego świata. Jednocześnie dopinaliśmy największą w
naszej historii kampanię promocyjną. Na naszym najwaŜniejszym rynku – w Stanach Zjednoczonych przez
samą kampanię telewizyjną planujemy dotrzeć do 240 milionów potencjalnych klientów.
Jesteśmy dumni, Ŝe to wszystko udało nam się osiągnąć jednocześnie produkując bez udziału
zewnętrznego finansowania, Wiedźmina 3, Cyberpunka 2077 i mniejsze projekty, w tym nasze dwie
pierwsze gry mobilne.
Wiele cięŜkiej pracy za nami i coraz więcej przesłanek pozwala nam wierzyć, Ŝe Wiedźmin 3 odniesie
ogromny światowy sukces jakiego jeszcze nigdy nie osiągnęliśmy.
Jestem przekonany, Ŝe stoimy przed ogromną szansą.
Dziękuję Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście i wiarę w potencjał CD PROJEKT S.A.

Łączę wyrazy szacunku,

Adam Kiciński
Prezes Zarządu CD PROJEKT S.A.

