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Realizacja skupu akcji własnych
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Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji
przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 12/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za
pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 14 sierpnia 2020
roku na rachunek Spółki 30.000 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 413,86 zł za akcje.
W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada 507.195 akcji własnych odpowiadających 507.195 głosom
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,53% jej kapitału zakładowego.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 29 lipca 2020 roku w
sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych
Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (o podjęciu której Emitent
informował Raportem Bieżącym nr 10/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku).
Nabyte w ramach transakcji akcje zaoferowanie zostaną osobom uprawnionym w celu realizacji uprawnień
przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report no. 24/2020
Subject: Execution of share buyback
Legal basis: Other regulations

In relation to the information disclosed in Current Report no. 12/2020 of 29 July 2020, the Management Board of
CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company” or “the Issuer”)
hereby announces that, as a result of a broker’s order placed by Dom Maklerski Trigon S.A., 30 000 of the
Issuer’s own shares were purchased on behalf of the Company on 14 August 2020 at an average price of 413,86
PLN per share.
As a result of the aforementioned transaction, the Issuer currently holds 507 195 of its own shares, which afford
507 195 votes at the General Meeting and represent approximately 0.53% of the Company share capital.
The commencement of share buyback was mandated by the Issuer’s Management Board resolution of 29 July
2020 concerning buyback of Company shares, adopted as a means of implementing General Meeting resolution
no. 21 of 28 July 2020 concerning empowerment of the Management Board to buy back Company shares and
creation of a reserve capital to finance said buyback (previously disclosed in Current Report no. 10/2020 of 28
July 2020).
The shares acquired in the aforementioned transaction will be offered to entitled parties in the framework of
exercising entitlements granted to those parties under the Incentive Program instituted on the basis of an Ordinary
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General Meeting resolution of 24 May 2016.

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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