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Standardowy formularz zawiadomienia dot. znaczącego pakietu papierów 
wartościowych 

 

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZNACZACEGO PAKIETU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (do dorę-
czenia emitentowi oraz właściwym organom)i 

 

1. Tożsamość emitenta lub emitenta bazowych akcji, z którymi związane jest prawo głosu: 
CD PROJEKT S.A. 
 

2. Przyczyna zawiadomienia (zaznaczyć odpowiednie pola): 
 
[x] Nabycie lub zbycie praw głosu 
[ ] Nabycie lub zbycie instrumentów finansowych 
[ ] Zdarzenie skutkujące zmianą proporcji przysługujących praw głosu 
[ ] Inne (proszę określić)iii:  
 

3. Informacje o osobie, na której ciąży obowiązek zawiadomienia:  

Nazwa: 
Morgan Stanley 

Miasto i kraj, w którym znajduje się siedziba (jeśli dotyczy): 
Wilmington, Delaware, USA 
 

4. Pełna nazwa akcjonariusza/akcjonariuszy (jeśli inna, niż w punkcie 3.): 
 
 
 

5. Data przekroczenia lub osiągnięcia progu: 
07/01/2021 
 

6. Pełna pozycja osoby/osób, na których ciąży obowiązek zawiadomienia: 

 
% praw głosu przypi-

sanych do akcji 
(suma 7.A) 

% praw głosu wynika-
jących z instrumentów 

finansowych 
(suma 7.B.1 + 7.B.2) 

Procentowa suma 
obydwu pozycji (7.A 

+ 7.B) 

Całkowita liczba 
praw głosu emiten-
tavii 

Stan posiadania na 
dzień przekroczenia 
progu 

0,23% 4,74% 4,97% 100 654 624 

Pozycja ujawniona w 
poprzednim zawia-
domieniu (jeśli doty-
czy) 

0,46% 4,65% 5,11%  

 

Data:22 października 2015 

ESMA/2015/1597 
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7. Podlegające zawiadomieniu szczegóły końcowej sytuacji osiągniętej w dniu, w którym przekro-
czono lub osiągnięto prógviii: 

A: Prawa głosu przypisane do akcji 

Klasa/typ akcji 
kod ISIN (jeśli 
dostępny) 

Liczba głosówix % głosów 

Bezpośrednio 
(Art. 9 Dyrektywy 

2004/109/WE) 

Pośrednio 

(Art 10 Dyrektywy 
2004/109/WE) 

Bezpośrednio 
(Art. 9 Dyrektywy 

2004/109/WE) 

Pośrednio 
(Art 10 Dyrektywy 

2004/109/WE) 

PLOPTTC00011  227,700  0,23% 

     

     

SUMA A  227,700  0,23% 

 
 

B 1: Instrumenty finansowe w rozumieniu Art. 13(1)(a) Dyrektywy 2004/109/WE 

Rodzaj instrumentów 
finansowych 

Data 
wygaśnięc
iax 

Data 
wykonania/przekształcen
iaxi 

Liczba głosów, które 
mogą zostać uzyskane 
w wyniku wykona-
nia/przekształcenia 
instrumentu 

% udział w całko-
witej liczbie gło-
sów 

Możliwość wykona-
nia prawa głosu z 
akcji będących 
przedmiotem po-
życzki 

W dowol-
nym mo-
mencie 
 

W dowolnym momencie 2 664 924 

 
2,63% 

     

     

  SUMA B.1 2 664 924 

 
2,63% 

 
 

B 2: Instrumenty finansowe rodzące podobne skutki gospodarcze w myśl Art. 13(1)(b) Dyrektywy 
2004/109/WE 
Rodzaj instru-
mentu fi-
nansowego 

Data 
wygaśnięciax 

Data 
wykonania/przek
ształceniaxi 

Rozliczenie w 
naturze/w go-
tówcexii 

Liczba 
głosów  

% udział w cał-
kowitej liczbie 
głosów 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

20/12/2021 W dowolnym 
momencie gotówka 

734 
 

0,001% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

27/05/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

470 
 

0,0005% 
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Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

11/07/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

1 389 738 
 

1,38% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

17/11/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

46 124 
 

0,05% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

07/12/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 13 190 0,01% 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

12/12/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

27 178 
 

0,03% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

16/12/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

169 504 
 

0,17% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

19/12/2022 W dowolnym 
momencie gotówka 

14 126 
 

0,01% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

16/01/2024 W dowolnym 
momencie gotówka 

28 000 
 

0,03% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

19/08/2024 W dowolnym 
momencie gotówka 

35 874 
 

0,04% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

18/09/2030 W dowolnym 
momencie gotówka 

300 000 
 

0,30% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

10/12/2030 W dowolnym 
momencie gotówka 

80 579 
 

0,08% 
 

Kontrakt swap 
oparty na ak-
cjach 

18/12/2030 W dowolnym 
momencie gotówka 20 000 0,.02% 

Detaliczny 
produkt 
strukturyzowany 

29/05/2069 W dowolnym 
momencie gotówka 66 0,0001% 

Detaliczny 
produkt 
strukturyzowany 

15/04/2070 W dowolnym 
momencie gotówka 

3 0,000003% 

Detaliczny 
produkt 
strukturyzowany 

14/12/2070 W dowolnym 
momencie gotówka 

20 0,00002% 

   SUMA B.2 2 125 606 2,11% 
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8. Informacje dotyczące osoby, na której ciąży obowiązek zawiadomienia (zaznaczyć odpowiednie 
pola): 
 
[ ] Osoba, na której ciąży obowiązek zawiadomienia nie jest kontrolowana przez żadną osobę fi-
zyczną lub prawną i nie kontroluje żadnych innych przedsięwzięć, które dysponują – bezpośrednio 
lub pośrednio – udziałami (bazowego) emitentaxiii 

 
[X] Pełny łańcuch kontrolowanych przedsięwzięć poprzez które kontrolowane są prawa głosu i 
udziały, zaczynając od ostatecznej osoby kontrolującej, fizycznej lub prawnejxiv: 
 

Nazwaxv 

% udziału w całkowitej 
liczbie głosów, o ile 

jest wyższy, niż próg 
zawiadomienia 

% udziału w całkowitej 
liczbie głosów wynika-
jącego z instrumentów 
finansowych, o ile jest 
wyższy, niż próg za-

wiadomienia 

Suma obydwu pozycji, 
o ile jest wyższa, niż 
próg zawiadomienia 

Morgan Stanley    

Morgan Stanley Capital 
Management, LLC 

   

Morgan Stanley Domes-
tic Holdings, Inc. 

   

Morgan Stanley Capital 
Services LLC 

   

    

Morgan Stanley    

Morgan Stanley Capital 
Management, LLC 

   

Morgan Stanley Domes-
tic Holdings, Inc. 

   

Morgan Stanley & Co. 
LLC 

   

    

Morgan Stanley    

Morgan Stanley Interna-
tional Holdings Inc. 

   

Morgan Stanley Interna-
tional Limited 

   

Morgan Stanley Invest-
ments (UK) 

   

Morgan Stanley & Co. 
International plc 

   

    

Morgan Stanley    

Morgan Stanley Capital 
Management, LLC 
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Morgan Stanley Domes-
tic Holdings, Inc. 

   

E*TRADE  
Financial Holdings, LLC 

   

ETCM Holdings, LLC    

E*TRADE Securities 
LLC 

   

 

9. W przypadku głosowania przez pełnomocnika: [nazwa pełnomocnika] przestanie dysponować [liczba głosów 

– procentowo i liczbowo] prawami głosu w dniu [data] 

 

 

10. Informacje uzupełniającexvi: 

Spośród całkowitej liczby głosów przypisanych do akcji w dziale 7A 227 700 (0,23%) wynika z umów po-
życzki akcji. 
 

 
Spisano w Glasgow w dniu 13/01/2021. 
       
       Craig Horsley, 

Executive Director, Morgan Stanley 


