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Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej „Emitent” lub „CD PROJEKT”) informuje, że w dniu 18 września 2015 r. otrzymał 

zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, o transakcjach przeprowadzonych na akcjach CD PROJEKT przez osobę blisko związaną z osobą 

wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 17 

września 2015 roku nabyła na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW 

S.A.”) w trybie sesji zwykłych, 1.642 akcje CD PROJEKT za średnią cenę 26,43 zł za akcję oraz w tym samym dniu 

zbyła w trybie sesji zwykłych na rynku regulowanym GPW S.A.1.642 akcje CD PROJEKT za średnią cenę 26,49 zł 

za akcję.

Zawiadomienie o którym mowa powyżej, sporządzone zostało w dniu 18 września 2015 roku w Warszawie.

Zgodnie z  § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i 

udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i 

prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, osoba obowiązana do 

przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych dotyczących przedmiotowej 

transakcji.
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