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Temat

Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku 
podstawowym prowadzonym przez GPW
Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 
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 55/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., nr 53/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. 
oraz nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r., informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu 
giełdowego na Głównym Rynku GPW 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało dopuszczonych 32.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem ISIN: 
PLOPTTC00060 („Akcje"). Na mocy Uchwały, Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym z dniem 28 lutego 2023 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2023 r. asymilacji Akcji z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w 
obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ISIN: PLOPTTC00011. 

Spółka poinformuje o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia w sprawie 
asymilacji Akcji odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 5/2023 
Preparation date: 2023-02-21
Subject: 
Decision concerning admission and conditional introduction of Series M shares of the 
Company to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange
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 a registered office in Warsaw (“the 
Company”), pursuant to § 17 section 1 items 2 and 5 of the Finance Minister’s regulation of 29 
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the 
requirements for recognition as equivalent of information required by the law of a non-
Member State (JL 2018 item 757), and in relation to the Company’s Current Reports no. 
55/2022 of 9 December 2022, no. 53/2022 of 5 December 2022 and no. 43/2022 of 17 October 
2022, hereby announces that on 21 February 2023 the Management Board of the Warsaw 
Stock Exchange (“WSE”) adopted a resolution concerning admission and introduction of 
32,000 Series M ordinary bearer shares of the Company to trading on the main market of the 
WSE (“the Resolution”).
According to the Resolution, admission to trading on the main market applies to 32,000 Series 
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RB 5 2023CD PROJEKT SAAccording to the Resolution, admission to trading on the main market applies to 32,000 Series 
M ordinary bearer shares of the Company with a nominal unit value of 1.00 PLN carrying ISIN 
code PLOPTTC00060 (“the Shares”). Furthermore, according to the Resolution the Shares 
shall be introduced to trading on the main market on 28 February 2023 under the condition 
that the National Depository for Securities carries out, on 28 February 2023, assimilation of 
the Shares with Company shares which are already admitted to trading under ISIN code 
PLOPTTC00011.
The Company will communicate a statement concerning assimilation of Shares by the 
National Depository for Securities by way of a separate Current 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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