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Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedziba w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, o dokonanej 
w dniu 19 grudnia 2014 r. transakcji zbycia należących do Emitenta akcji spółki CD PROJEKT Brands S.A. na rzecz 
spółki w 100% należącej od Emitenta tj. Brand Projekt Sp. z o.o. (dalej jako „Nabywca”). Przedmiotem transakcji 
było 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących wszystkie 
akcje w kapitale zakładowym CD PROJEKT Brands S.A. Cena po jakiej zbyte zostały akcje określona została na 
9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą z akcji. 

Przeniesienie własności akcji spółki zależnej, będącej właścicielem praw do znaku towarowego „THE WITCHER” 
na podmiot całkowicie zależny od CD PROJEKT S.A., a wchodzący jednocześnie w skład Podatkowej Grupy 
Kapitałowej CD PROJEKT jest elementem realizacji przyjętej koncepcji zmierzającej do ujawnienia w księgach 
wartości tego znaku towarowego zgodnie ze sporządzoną niezależną wyceną. 

Powiązania pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Nabywcą wynikają z faktu, iż 
Nabywca jest spółką zależną Emitenta. Jedyny członek zarządu Nabywcy pozostaje jednocześnie jednym z 
członków Zarządu Emitenta. 

Wartość ewidencyjna zbywanych akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 17.700.000 zł (słownie: 
siedemnaście milionów siedemset tysięcy złotych). Kryterium uznania zbywanych aktywów za aktywa o znacznej 
wartości jest wartość ewidencyjna akcji będących przedmiotem transakcji przekraczająca 10% kapitałów 
własnych Emitenta. Źródłem finansowania transakcji ze strony Nabywcy są środki dostępne w ramach 
finansowania wewnętrznego grupy kapitałowej.
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