CD PROJEKT SA

RB 31 2022
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

31

/

2022

2022-09-07

Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat

Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ڡ ڡce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu uzupełnienia w
przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 r. skonsolidowanym raporcie
półrocznym grupy kapitałowej CD PROJEKT za I półrocze 2022 roku („Raport Półroczny”),
polegającej na uzupełnieniu Raportu Półrocznego o treść (uprzednio omyłkowo pominiętego) raportu
firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z przeglądu skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego Spółki za powyższy okres („Raport Audytora”).
W pozostałej części Raport Półroczny nie ulega zmianie.
W związku z powyższym, Spółka przekazuje ponownie Raport Półroczny w wersji uzupełnionej
poprzez dodanie Raportu Audytora.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report no. 31/2022
Date: 7 September 2022
Subject: Addendum to the consolidated semiannual financial statement for the first half of 2022
Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information
The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“The Company”)
hereby announces an addendum to the consolidated semiannual financial statement of the CD
PROJEKT Group for the first half of 2022 (“The Semiannual Financial Statement”) published on 7
September 2022, which consists of the erroneously omitted report from the review of the
abovementioned semiannual financial statement carried out by Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.
k., a licensed auditor (“The Audit Report”). The remainder of the Semiannual Financial Statement is
left unchanged.
In relation to the foregoing, the Company hereby publishes an updated version of the Semiannual
Financial Statement which now incorporates the Audit 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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