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Temat

Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieڡڡ ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią §17 ust. 1 pkt 3 i § 5 
pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oraz w 
nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r. i nr 53/2022 z dnia 5 grudnia 
2022 r., informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 r., w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, 
na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła 
rejestracja 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych 
kodem ISIN: PLOPTTC00060 („Akcje”). Akcje wyemitowane zostały w związku z realizacją programu 
motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019 („Program”), w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 24 maja 2016 roku. 

W wyniku powyższej rejestracji Akcji w KDPW doszło do zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych 
uprawnionego uczestnika Programu („Uczestnik”), który, jak wskazano w ww. raporcie bieżącym nr 43/2022, w 
dniu 17 października 2022 roku złożył Spółce oświadczenie o objęciu Akcji w wykonaniu praw z uprzednio 
objętych warrantów subskrypcyjnych serii B. Z chwilą zapisania na rachunku Akcje zostały Uczestnikowi 
skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji na rachunku nastąpiło nabycie przez Uczestnika praw z 
Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.738.800 zł o sumę równą wartości nominalnej 
Akcji, tj. o 32.000 zł, do kwoty 100.770.800 zł.

W związku z powyższym: 
(i) kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 100.770.800 złotych i składa się z 100.770.800 akcji o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda, z czego 4.650.800 akcji, to akcje serii M;
(ii) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi tym samym 100.770.800.

Przedmiotowe Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym GPW, co nastąpi po przeprowadzeniu w KDPW asymilacji Akcji z pozostałymi, notowanymi w 
obrocie giełdowym akcjami Spółki zarejestrowanymi pod kodem ISIN: PLOPTTC00011.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 55/2022

Subject: Registration of Series M shares in the depository of securities and an increase of the 
share capital of the Company

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic 
information

Content:

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (“the 
Company”), pursuant to §17 section 1 item 3 and § 5 item 8 of the Regulation of the Minister 
of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by 
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the 
laws of a non-member state (JL 2018, item 757), and in relation to the Company’s current 
reports no. 43/2022 of 17 October 2022 and 53/2022 of 5 December 2022, wishes to announce 
that on 9 December 2022, 32,000 Series M ordinary bearer shares of the Company with a par 
value of 1.00 PLN each were registered in the depository of securities operated by the 
National Depository for Securities S.A. (“KPDW”) under ISIN code PLOPTTC00060 (“the 
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National Depository for Securities S.A. (“KPDW”) under ISIN code PLOPTTC00060 (“the 
Shares”). The Shares were issued in conjunction with implementation of the Company’s 
incentive program for the years 2016-2019 (“the Program”), in the framework of a conditional 
increase in the Company’s share capital, as authorized by Resolution no. 21 of the Ordinary 
General Meeting of the Company dated 24 May 2016.

As a result of the abovementioned registration of Shares in KPDW, the Shares were deposited 
in the securities account belonging to an entitled participant of the Program (“the 
Participant”) who, as indicated in the aforementioned current report no. 43/2022, on 17 
October 2022 submitted to the Company a formal declaration concerning take-up of Shares in 
the exercise of rights incorporated by Series B subscription warrants previously assigned 
thereto. The Shares were effectively allotted to the Participant, within the meaning of Art. 451 
§ 2, 2nd sentence of the Commercial Companies Code (“CCC”), at the moment of their 
deposition in the said securities account.

Pursuant to Art. 452 § 1 of CCC, at the moment of deposition of Shares in the Participant’s 
securities account, the Participant gained the rights incorporated by the Shares and the 
Company’s share capital was effectively increased from 100,738,800 PLN, by an amount 
equivalent to the par value of the Shares, i.e. by 32,000 PLN, to 100,770,800 PLN.

In conjunction with the foregoing:
(i) the Company’s share capital currently amounts to 100,770,800 PLN and consists of 
100,770,800 shares with a par value of 1.00 PLN each, 4,650,800 of which are Series M shares;
(ii) consequently, the total number of votes afforded by all Company shares outstanding is 
100,770, 800.

The Company will formally apply for the Shares to be admitted to trading on the main market 
of the Warsaw Stock Exchange, which will occur once the Shares are assimilated with the 
remaining listed shares of the Company, registered under ISIN code PLOPTTC00011.

Disclaimer:

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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