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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”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2022 z 
dnia 17 listopada 2022 r. i 57/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 
wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółką zależną - CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 17 listopada 2022 r. planem połączenia, tj. 
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie 
nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na 
akcje Spółki z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. W wyniku 
połączenia Spółka wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem treść Statutu 
Spółki nie ulega zmianie.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury grupy CD PROJEKT w związku z planami kontynuacji 
dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej we współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, 
zgodnie z założeniami Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT. 
Zasadniczym przedmiotem dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej było prowadzenie sprzedaży 
różnego rodzaju produktów związanych z markami i grami tworzonymi w grupie CD PROJEKT poprzez sklep 
internetowy CD PROJEKT RED GEAR. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 7/2023

Subject: Registration of merger between the Company and its subsidiary – CD PROJEKT RED 
STORE sp. z o.o.

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

Contents:

In relation to Current Reports no. 47/2022 of 17 November 2022 and 57/2022 of 20 December 
2022, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered seat in Warsaw (“the 
Company”) hereby announces that on 28 February 2023 the District Court for the City of 
Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Department of the National Court Register, registered the 
merger between the Company and its subsidiary – CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. with its 
registered seat in Warsaw (“Target Company”) in the register of entrepreneurs.

The merger was carried out in accordance with the merger plan published on 17 November 
2022, i.e. by transferring the entirety of Target Company assets to the Company under Art. 492 
§ 1 item 1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition) in conjunction with Art. 
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RB 7 2023CD PROJEKT SA§ 1 item 1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition) in conjunction with Art. 
516 § 6 of the Commercial Companies Code. The merger took place without increasing the 
Company’s share capital and without exchanging shares of the Target Company for shares of 
the Company, due to the fact that the Company held 100% of the shares in the Target 
Company. As a result of the merger, the Company enters into all rights and obligations of the 
Target Company. The Company’s Articles of Association are not amended in connection with 
the merger.

The goal of the merger is to simplify the CD PROJEKT Group’s structure in connection with 
plans to continue the existing operations of the Target Company in cooperation with a 
specialized third party – in line with the Long-Term Strategic Growth Outlook of CD PROJEKT 
Group. The core business activity of the Target Company involved selling various types of 
merchandise associated with brands and video games developed by the CD PROJEKT Group 
through the online merch store called CD PROJEKT RED GEAR.

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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