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Korekta raportu bieżącego nr 60/2020
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej
wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w treści przekazanego raportu bieżącego nr 60/2020, gdzie
podany został nieprawidłowy kod ISIN akcji Spółki. Właściwym kodem ISIN pod którym zarejestrowane zostały
akcje Spółki jest PLOPTTC00011.
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report no. 60/2020/K
Subject: Rectification of Current Report 60/2020
Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act

current information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby announces the rectification of a clerical error present in the previously published Current
Report no. 60/2020, where an incorrect ISIN code of Company stock was listed. The correct ISIN code
assigned to the newly registered Company shares is PLOPTTC00011.
The remainder of the report is left unchanged.
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.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
CD PROJEKT SA
03-301

(pełna nazwa emitenta)

(skróc ona nazwa emitenta)

(kod poc ztowy)

Jagiellońska

22 519 69 00

Warszawa

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

(miejscowość)

74

(ulica)
(telefon)

gielda@cdprojekt.com

www.c dprojekt.c om

(numer)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

CD PROJEKT SA
734-28-67-148

RB 60 2020

(e-mail)

492707333

(NIP)

(www)
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2020-12-04

Piotr Nielubowic z

Wic eprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

Podpis

2

