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Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego Spółki
Podstawa prawna

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

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że w dniu 4
września 2020 r. - w oparciu o treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja
2016 r. (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca
2020 r.) oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021 („Program”) w związku z osiągnięciem celów przewidzianych w Programie, osobom uprawnionym, które złożyły stosowne
zapisy, przydzielone zostało 4 650 800 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji na
okaziciela Serii M Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej, w zależności od określonych w Programie kryteriów,
22,35 złotych lub 25,70 złotych („Warranty”).
Warranty wyemitowane zostały w formie materialnej (odcinków zbiorowych) w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na warunkach i w celu realizacji założeń Programu, o przyjęciu
którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Prawo do objęcia łącznie do 4
650 800 Warrantów, przyznane zostało uczestnikom Programu, w związku z wypełnieniem określonych w
Programie celów rynkowych i wynikowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report no. 29/2020
Subject: Assignment of Series B subscription warrants to entitled parties in the course of implementing the
Company incentive 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, at Jagiellońska 74 (hereinafter
referred to as “the Company”) hereby announces that on 4 September 2020 based on Resolution no. 21 of the
Ordinary General Meeting of the Company held on 24 May 2016 (as amended by Resolution no. 20 of the
Ordinary General Meeting of the Company held on 28 July 2020) and in line with the Terms and Conditions of the
Incentive Program for 2016-2021 (hereinafter referred to as “the Program”) instituted on the basis of the
aforementioned resolution, in light of the attainment of goals specified by the Program, the entitled parties who
had submitted the appropriate subscription notifications have been assigned a total of 4 650 800 subscription
warrants, each of which incorporates the right to claim 1 (one) Series M bearer share of the Company at an issue
price, subject to specific provisions defined in the Program, of either 22.35 PLN or 25.70 PLN (hereinafter
referred to as “the Warrants”).
The Warrants were issued in material form (as collective certificates) in the framework of a conditional increase
in the Company share capital based upon and in order to facilitate the provisions of the Program which had
originally been disclosed by the Company in Current Report no. 18/2016 of 24 May 2016. The right to claim up to
4 650 800 Warrants was assigned to persons enrolled in the Program, in light of the attainment of specific market
and result goals defined in the Program.
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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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