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Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, iż w dniu 29
stycznia 2016 roku, w oparciu o treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16
grudnia 2011 roku oraz treść przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata
2012-2015 („Program Motywacyjny”) przyznane zostały warranty subskrypcyjne związane z realizacją celu
rynkowego w nim opisanego. Na podstawie złożonych dnia 29 stycznia 2016 roku zapisów przez uczestniczące w
Programie Motywacyjnym osoby, przyznane zostało łącznie 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)
warrantów subskrypcyjnych serii A.
Warranty wyemitowane zostały na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego, o
wprowadzeniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. Prawo do
ich objęcia pod warunkiem spełnienia określonych celów rynkowych i wynikowych przyznane zostało osobom o
kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej. Każdy z warrantów uprawniać będzie jego
posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii L po cenie emisyjnej 4,30 zł za akcję.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA

Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta)
03-301

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Jagiellońska

74
(ulica)

(numer)

22 519 69 00

22 519 69 49
(telefon)

(fax)

gielda@cdprojekt.com

www.c dprojekt.c om

(e-mail)

(www)

734-28-67-148

492707333
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2016-01-29

Piotr Nielubowic z

Wic eprezes Zarządu

2016-01-29

Mic hał Nowakowski

Członek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

