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Temat

Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia odpisu dotyczącego Projektu Sirius

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie 
utworzenia w księgach Spółki odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów na prace 
rozwojowe związane z projektem Sirius tworzonym przez studio The Molasses Flood. Wartość nakładów 
poniesionych do końca roku 2022 wyniosła 33,4 mln zł i obciąży wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej CD 
PROJEKT za rok 2022. Wartość nakładów dotychczas ujętych w księgach w styczniu oraz lutym 2023 roku 
wyniosła 9,5 mln zł i obciąży odpowiednio wynik finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku. 

Powodem decyzji są wyniki ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego Projektu Sirius w pierwotnej formule i 
prowadzone obecnie prace nad zdefiniowaniem nowych ram projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 8/2023

Subject: Decision on establishing an impairment allowance regarding Project Sirius

Legal basis: Art. 17.1 of MAR  inside information

Content:

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered seat in Warsaw (“Company”) hereby 
announces its decision regarding the establishment in the Company’s books of an impairment allowance with 
regard to expenses incurred in the scope of development work related to Project Sirius, which is under 
development at The Molasses Flood studio. The value of expenses incurred by the end of 2022 amounts to 33.4 
million PLN and will burden the financial results of the Company and the CD PROJEKT Group for the year 2022. 
The value of expenses incurred in January and February 2023 amounts to 9.5 million PLN and will accordingly 
burden the financial results for the first quarter of 2023.

The aforementioned decision is based on results of evaluation of the scope and commercial potential of the 
original concept of Project Sirius, and ongoing work on formulating a new framework for this project.

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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