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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty treści przekazanego do
publicznej wiadomości w dniu 4 października 2022 r. raportu bieżącego nr 40/2022, dotyczącego rozpoczęcia
skupu akcji własnych Spółki („Raport”), polegającej na zastąpieniu nieprawidłowego oznaczenia uchwały
Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
oznaczeniem prawidłowym. W związku z powyższym, drugi akapit Raportu otrzymuje następujące brzmienie:
„Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki nr 4 z dnia 29 listopada 2016 r.”
W pozostałej części Raport nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Rectification of Current Report no. 40/2022
Legal basis: Art. 17 section 1 MAR – inside information
The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (“the
Company”) hereby rectifies the contents of the Current Report no. 40/2022 of 4 October 2022
concerning commencement of buyback of Company shares (“the Report”) by altering the
incorrect indication of the General Meeting Resolution on the approval of the buyback of the
Company’s own shares for redemption with a correct indication. Therefore, the second
paragraph of the Report reads as follows:
“The Management Board decided to proceed with buyback of shares in line with Resolution 4
of the Extraordinary General Meeting of the Company of 29 November 2016”.
The remainder of the Report is left unchanged.
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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