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Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa
Podstawa prawna

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

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, dotyczącego wyroku Sądu
Apelacyjnego w Krakowie w sprawie z powództwa spółki Optimus S.A. (obecnie działającej jako CD PROJEKT
S.A., dalej jako „Spółka”) przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez
Spółkę w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych, Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od
pełnomocnika Spółki potwierdzenie przesłania do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, skierowanej do Sądu
Najwyższego skargi kasacyjnej od wydanego 21 grudnia 2018 roku wyroku Sądu Apelacyjnego.
W ramach złożonej skargi Spółka zaskarżyła przedmiotowy wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu Okręgowego
w Krakowie (o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 13/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku) i
oddalającej pozew, a także w części oddalającej apelację Spółki oraz w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach
postępowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report No. 7/2019
Subject: Filing of a cassation appeal against the judgment of the Appellate Court in Kraków in the case against the
State Treasury
Legal basis: Art. 17 section 1 item 1 of MAR inside information
In relation to Current Report no. 22/2018 of 21 December 2018 concerning the judgment of the Appellate Court
in Kraków in the case of Optimus S.A. (currently operating under the name CD PROJEKT S.A., hereinafter
referred to as “the Company”) vs. the State Treasury concerning damages sustained by the Company as a result
of erroneous decisions of tax authorities, the Management Board hereby announces that its plenipotentiary has
confirmed the filing of a cassation appeal against the judgment of the AppellateCourt in Kraków delivered on 21
December 2018. The appeal was filed with the Appellate Court in Kraków and is addressed to the Supreme Court.
The cassation appeal concerns the aforementioned judgment insofar as it reverses the judgment of the District
Court in Kraków (previously disclosed in Current Report no. 13/2014 of 1 August 2014) by dismissing the
lawsuit and dismissing the Company appeal related thereto, as well as parts of the judgment related to the costs of
litigation.
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