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Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości 
informację o otrzymanym w dniu 29 września 2020 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji 
Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze. 

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o zbyciu akc ji 25.09.2020 - Piotr Karwowski.pdf Zawiadomienie o zbyc iu - Piotr Karwowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 48/2020
Subject: Disclosure of transactions carried out by a person discharging managerial responsibilities at the Company
Legal basis: Art. 19 section 3 of the Market Abuse Regulation (MAR)
The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (hereafter referred to as “the 
Company”) hereby announces that on 29 September 2020 it was notified of the sale of Company stock by a 
person discharging managerial responsibilities at the Company.
The above-mentioned notification is appended to this report.

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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2020-09-29 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
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