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Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do
informacji przekazanej w raportach bieżących: nr 16/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku, nr 83/2008 z dnia 9 grudnia
2008 roku oraz nr 14/2009 z dnia 19 maja 2009 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku Sąd
Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I C 292/06 z powództwa Optimus
S.A. (obecnie działającej jako CD PROJEKT S.A.) przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu
szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych w zakresie
określenia zobowiązań podatkowych Spółki, w którym zasądził na rzecz Spółki kwotę 1.090.459,53 PLN wraz z
odsetkami ustawowymi od dnia 15 listopada 2005 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo
zostało oddalone. Nadto Sąd zasądził od Spółki na rzecz Skarbu Państwa kwotę 14.400,00 PLN tytułem zwrotu
kosztów postępowania.
Jak wynika z ogłoszonej sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny w przedmiotowej
sprawie, Sąd uwzględnił część kosztów składających się na roszczenie Spółki, jednocześnie w odniesieniu do
stanowiącej istotną część roszczenia kwoty utraconych korzyści, wyliczonych przez biegłego w pozwie, Sąd uznał,
że ma ona charakter hipotetyczny w związku z czym nie może być podstawą zasądzenia kwot z tego tytułu.
Wyżej wymienione informacje pochodzą od przedstawicieli strony powodowej obecnych przy ogłoszeniu wyroku i
nie mogą być traktowane jako cytowanie stanowiska Sądu Okręgowego wyrażonego przez sędziego
sprawozdawcę. Podane są tylko niektóre wątki ustnego uzasadnienia.
Zarząd CD PROJEKT S.A. zwraca jednak uwagę na fakt, że wyrok, który zapadł w pierwszej instancji, nie jest
prawomocny. Ten aspekt powinien być brany pod uwagę przez obecnych i przyszłych inwestorów – akcjonariuszy
Spółki.
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