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Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w wykonaniu upoważnienia
udzielonego mu uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 maja 2018
roku, podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji skupu akcji własnych Spółki.
W ramach udzielonego upoważnienia, Spółka zamierza nabyć w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach rynkowych 21.105 akcji własnych.
Celem nabycia akcji będzie ich przeniesienie na spółkę Strange New Things spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k., w celu rozliczenia części ceny transakcji nabycia przedsiębiorstwa wrocławskiej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report No. 10/2018
Subject: Initiation of own share purchase program
Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR inside information
The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby announces that
as authorized by Resolution 22 of the Ordinary General Meeting of
Shareholders of 8 May 2018 it has adopted a resolution concerning initiationof purchase of the Company’s
own shares.
In accordance with the abovementioned authorization the Company intends to purchase 21,105 of its own shares
in a series of transaction on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange, carried out on market terms.
The goal of this share purchase program is to transfer the acquired shares to Strange New Things sp. z o.o. sp.
k. as partial payment for the acquisition of an enterprise from this Wrocław-based company.

Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers.
Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In
case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD
PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.
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