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Temat

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akc ji

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść 
otrzymanego zawiadomienia złożonego przez The Goldman Sachs Group, Inc. dotyczącego posiadania 
znacznego pakietu praw do głosów oraz pakietów akcji Spółki.

Otrzymane zawiadomienie wraz z jego tłumaczeniem na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

ZAWIADOMIENIE GOLDMAN SACHS_EN.pdf

ZAWIADOMIENIE GOLDMAN SACHS_PL.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 12/2022

Subject: Notification of major holdings

Legal basis: Legal basis: Art. 70 section 1 of the Offerings Act purchase or sale of major stock package

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the 
Company”) hereby discloses the contents of a notification received from The Goldman Sachs Group, Inc. 
concerning control of a major share of votes and possession of a major stock package.

The notification, together with its corresponding translation into Polish, 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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