
 

CD PROJEKT podsumowuje I półrocze 2022 roku 

 

W I półroczu 2022 r. CD PROJEKT skupiał się na rozwoju i wsparciu kluczowych produktów. 

Spółka buduje fundamenty pod przyszłe produkcje. Studio pokazało materiał wideo 

nadchodzącego dodatku do Cyberpunka oraz ujawniło jego tytuł: Widmo Wolności. Na 13 

września zapowiedziano premierę serialu anime Cyberpunk: EDGERUNNERS.  

 

Pierwsze półrocze 2022 r. było dla CD PROJEKT bardzo aktywne, zarówno biznesowo, jak i 

operacyjnie. Wydanie next-genowej wersji Cyberpunka przyniosło falę pozytywnych 

komentarzy od graczy, a co za tym idzie satysfakcjonującą sprzedaż, zwłaszcza na konsolach. 

Główny team deweloperski kontynuował intensywne prace nad dalszymi usprawnieniami i 

fabularnym dodatkiem do gry o nazwie “Widmo Wolności”. Jego wydanie, planowane na 2023 

r. jest ważnym elementem budowania silnego brandu i długiego cyklu sprzedażowego 

Cyberpunka 2077.  

 

Istotnym wydarzeniem pierwszego półrocza br., które wpłynie na przyszłe produkcje, było 

nawiązanie strategicznego partnerstwa z Epic Games. Na jego mocy przyszłe tytuły CD 

PROJEKT RED będą tworzone przy użyciu technologii Unreal Engine, co pozwoli na 

efektywniejsze i sprawniejsze kreowanie wirtualnych światów oraz łatwiejszy dostęp do 

specjalistów. Studio poinformowało, że na nowym silniku powstanie kolejna gra z 

zapowiedzianej, nowej wiedźmińskiej sagi. 

 

- Wracamy do świata, który jest częścią historii CD PROJEKT. Tym samym zgodnie z 

zeszłoroczną zapowiedzią studio CD PROJEKT RED rozpoczęło równoległą pracę nad dwoma 

projektami klasy AAA - podsumowuje Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD 

PROJEKT. 

 

Przychody Grupy CD PROJEKT w I półroczu 2022 r. wyniosły 378 mln zł. Skonsolidowany zysk 

netto w omawianym okresie wyniósł 114 mln zł i był o 8% wyższy niż przed rokiem.  

 

13 września br. na platformie Netflix zadebiutuje 10-odcinkowy serial anime Cyberpunk: 

EDGERUNNERS, którego studio jest współproducentem. Natomiast w IV kwartale Spółka 

planuje wydanie Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji wykorzystującej moc konsol najnowszej 

generacji.  

 



 

Pełne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT znajduje się na stronie: 

www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/. 

http://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/
http://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/
http://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/

