
 
Załącznik nr 1  
 

ZAWIADOMIENIE 

My niżej podpisani, Piotr Nielubowicz, Edyta Wakuła, Adam Badowski oraz Robert Wesołowski (dalej 

łącznie jako „Zobowiązani”), na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 ze zm.), (dalej: „Ustawa o 

Obrocie”) obowiązani do przekazania informacji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, 

jako członkowie Zarządu i prokurenci spółki CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 

również „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamiamy niniejszym o dokonaniu zbycia akcji Spółki przez 

spółkę będącą osobą blisko z nami związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie. 

1. Wskazanie przyczyny przekazania informacji: 

Zbycie akcji Spółki przez spółkę będącą osobą blisko z nami związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 

4 Ustawy o Obrocie. 

2. Więź prawna łącząca osoby Zobowiązane do przekazania informacji z Emitentem:  

Piotr Nielubowicz – Członek Zarządu Spółki  

Adam Badowski – Członek Zarządu Spółki  

Robert Wesołowski – Prokurent Spółki  

Edyta Wakuła – Prokurent Spółki  

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: 

 Akcje spółki CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie 

4. Informacje dotyczące transakcji  

a) Zawarcie w dniu 12 czerwca 2012 r. przez spółkę będącą osobą blisko związaną ze 

Zobowiązanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie, transakcji zbycia 

1.727.620 akcji Spółki, po cenie wynoszącej 4,47 zł za każdą akcję, na rynku regulowanym - 

Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  

b) Zawarcie w dniu 13 czerwca 2012 r. przez spółkę będącą osobą blisko związaną ze 

Zobowiązanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie, pakietowej transakcji 

zbycia 22.380 akcji Spółki, po cenie wynoszącej 4,47 zł za każdą akcję, na rynku regulowanym - 

Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Zbyte w wyniku transakcji akcje w łącznej ilości 1.750.000 sztuk, odpowiadały całości przyznanych na 

rzecz Zobowiązanych opcji na akcje Emitenta, w wyniku zawartych w dniu 21 października 2010 roku 

umów opcji na akcje, o których zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 77/2010 z dnia 21 

października 2010 roku, a z których prawa przeniesione zostały później na spółkę zależną od 

Zobowiązanych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 22 maja 2012 

roku. 

 

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:  

15 czerwca 2012 r. Warszawa 


