
FORUM – ARCHIWUM – 14.03.2022 

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wątki poruszane na forum inwestorskim w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy - zachowano pisownię oryginalną: 

 

Agniesia: Witam w ostatnim czasie pojawiło się dużo artykułów 

spekulacyjnych odnośnie Cyberpunku 2077 że może otrzymać multiplayera ? i 

że nowym studio CD PROJEKT RED Vancouver mogły już ruszyć prace nad 

nowym projektem .Czy możecie Państwo potwierdzić którąś z tych informacji 

że ma miejsce taka sytuacja ? 

 

Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum 

Cyberpunka w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy zapowiedź z prezentacji 

aktualizacji strategii Grupy CD PROJEKT z marca br. – podstawą naszego biznesu 

jest produkcja gier role-playing dla jednego gracza, natomiast zamierzamy 

wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to 

rozsądnie, krok po kroku zdobywając doświadczenie w tworzeniu osobnych gier typu 

multiplayer. 

 

 

piokal1: Kiedy Cd Projekt zapowie płaty dodatek DLC do Cyberpunka 2077. 

Pytam już nawet nie jako inwestor ale też gracz bo zagrałbym znów w grę a tak 

popada w zapomnienie 

 

Moment zapowiedzi nowych tytułów jest istotnym elementem ich kampanii 

marketingowych – biorąc powyższe pod uwagę, niestety nie możemy z 

wyprzedzeniem zdradzać naszych planów w tym zakresie. 

 

 

itil4: Czy dalej wierzycie w to ze Cyberpunk wroci jeszcze do lask graczy? 

Mowiliscie wczesniej ze bedzie mial on nie mniej platnych dodatkow niz 

wiedzmin 3 (czyli co najmniej 2). Podtrzymujecie te zapowiedzi czy tez liczby z 

CP sie nie spinaja i porzucacie swiat po max 1 dodatku? 

 

Tak, wierzymy. Jeśli chodzi o duże dodatki do Cyberpunka 2077 – na ten moment 

możemy jedynie potwierdzić, że trwają prace nad dodatkiem do gry. 

 

 

itil4: Kiedy pokazecie strategie na 2022? 

 

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji odnośnie terminu ogłoszenia planów na 2022 rok. 

 



itil4: Czy macie zamiar rozbudowywac mobilnego monster slayer i przyciagnac 

do niego wieksza liczbe graczy? Nie pokazujecie wynikow per produkt nie 

wiadomo czy ta inwestycja ma w ogole sens? 

 

Zespół Spokko pracuje nad aktualizacjami i usprawnieniami do gry, nie możemy 

zdradzić więcej szczegółów na ten moment. 

 

 

itil4: Czy bedzie jakis update mowiacy o tym ile sztuk CP2077 sprzedalo sie do 

tej pory? 

 

Na ten moment nie planujemy publikacji takich danych. 

 

 

itil4: Czy planujecie kolejne patche do CP2077 czy juz tylko platne dodatki? 

 

Tak, będą kolejne patche do Cyberpunka. 

 

 

student2327: Witam, jakie działania podejmujecie, podejmowaliście bądź noze 

w końcu zamierzacie podejmować w związku z funduszami „spadkowymi” ? 

 

Podkreślamy, że jako spółka giełdowa nie mamy, ani nie możemy mieć żadnego 

wpływu na wycenę akcji spółki, komentarze analityków, liczbę funduszy shortujących 

oraz decyzje zakupowe funduszy inwestycyjnych. 

Spółka też, zgodnie z prawem, nie może komentować swojej wyceny i zachowania 

kursu akcji, ani też na niego wpływać (np poprzez sugerowane przez niektórych z 

Państwa intencjonalne publikowanie dobrych wiadomości, aby “podbić” kurs). 

 

 


