
Załącznik nr 2 

 

ZAWIADOMIENIE 

My niżej podpisani, Marcin Iwiński, Adam Kiciński oraz Piotr Nielubowicz, 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 spółki CD Projekt RED S.A. z 

siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka” lub „Emitent”), zawiadamiamy niniejszym o 

dokonaniu przez każdego z nas z osobna zbycia akcji Spółki, w związku z realizacją umów opcji, o 

których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 21 października 2010 r.  

 

1. Wskazanie przyczyny przekazania informacji: 

Zbycie akcji Spółki przez osoby wchodzące w skład jej zarządu  

2. Wieź prawna łącząca osoby obowiązane do przekazania informacji z Emitentem:  

Piotr Nielubowicz – Członek Zarządu Spółki 

Marcin Iwiński – Członek Zarządu Spółki 

Adam Kiciński – Prezes Zarządu 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. sprzedaż przez Adama Kicińskiego w dniu 17 maja 2012 roku 37.500 akcji CD Projekt RED 

S.A. po cenie wynoszącej 1 zł za każdą akcję na rzecz spółki (dalej „Nabywca”), w której 

udziałowcami są Pani Edyta Wakuła, Pan Adam Badowski, Pan Robert Wesołowski oraz Pan 

Piotr Nielubowicz, w wyniku skorzystania przez Nabywcę z opcji kupna wynikających z umów 

zawartych w dniu 21 października 2010 roku z Panią Edytą Wakułą, Panem Adamem 

Badowskim oraz Panem Robertem Wesołowskim, z których prawa przeniesione zostały na 

Nabywcę w dniu 30 kwietnia 2012 r.(raport bieżący Spółki nr 11/2012) 

b. sprzedaż przez Marcina Iwińskiego w dniu 17 maja 2012 roku 1.302.812 akcji CD Projekt RED 

S.A. po cenie wynoszącej 1 zł za każdą akcję na rzecz Nabywcy, w wyniku skorzystania przez 

Nabywcę z opcji kupna wynikających z umów zawartych w dniu 21 października 2010 roku z 

Panią Edytą Wakułą, Panem Adamem Badowskim, Panem Robertem Wesołowskim oraz 

Panem Piotrem Nielubowiczem, z których prawa przeniesione zostały na Nabywcę w dniu 30 

kwietnia 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 11/2012) 

c. sprzedaż przez Piotra Nielubowicza w dniu 17 maja 2012 roku 106.875 akcji CD Projekt RED 

S.A. po cenie wynoszącej 1 zł za każdą akcję na rzecz Nabywcy, w wyniku skorzystania przez 

Nabywcę z opcji kupna wynikających z umów zawartych w dniu 21 października 2010 roku z 

Panią Edytą Wakułą, Panem Adamem Badowskim oraz Panem Robertem Wesołowskim, z 

których prawa przeniesione zostały na Nabywcę w dniu 30 kwietnia 2012 r.(raport bieżący 

Spółki nr 11/2012) 

 



Transakcje wskazane w pkt a – c powyżej zostały zawarte w Warszawie poza rynkiem regulowanym. 

 

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:  

22 maja 2012 r. Warszawa 

 


