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Aktualizacja założeń wydawniczych dla Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości
informację, że w oparciu o rekomendację osób zarządzających produkcją tytułu, podjął decyzję o kontynuacji
dalszej produkcji Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w oparciu o wewnętrzny team
deweloperski. Spółka jest w trakcie oceny zakresu pozostałych do wykonania prac i zdecydowała o przesunięciu
premiery uprzednio planowanej na drugi kwartał bieżącego roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report no. 10/2022
Subject: Updated release schedule of the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt
Legal basis: Art. 17 of MAR Inside information
The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“The Company”) hereby
announces that, based on recommendations from persons in charge of development, the Company has decided to
have its in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild
Hunt. The Company is currently evaluating the scope of work to be done and thus has to postpone the game’s
release, previously scheduled for Q2 2022.
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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