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Treść raportu: 
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 

34/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w zakresie oznaczenia przedmiotu sporu. Treść przed korektą: Zarząd spółki CI Games S.A. z 

siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że wczoraj, tj. 16 listopada 2015 r., Spółka i jej spółka zależna - CI Games USA, Inc., 

zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. ("Bandai") pozasądową umowę ugody, przedmiotem której jest rozwiązanie 

sporu między stronami, zawisłego przed Sądem Najwyższym dla Stanu Kalifornia, dotyczącego żądania zapłaty przez Bandai na 

rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) zawartej w dniu 14 stycznia 2014 

r. między Spółką a Bandai. O zawarciu umowy (term sheet) między Spółką a Bandai Zarząd Spółki poinformował w raporcie 

bieżącym nr 2/2014. Na mocy przedmiotowej ugody strony ustaliły, że Bandai zapłaci na rzecz Spółki i CI Games USA, Inc. kwotę 

2.300.000,00 USD (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy dolarów amerykańskich) w terminie dwudziestu dni roboczych od dnia 

podpisania niniejszej ugody. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron w zakresie objętym ww. sporem sądowym. Treść po 

korekcie: Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że wczoraj, tj. 16 listopada 2015 r., Spółka i 

jej spółka zależna - CI Games USA, Inc., zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. ("Bandai") pozasądową umowę 

ugody, przedmiotem której jest rozwiązanie sporu między stronami, zawisłego przed Sądem Najwyższym dla Stanu Kalifornia, 

dotyczącego żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. z tytułu wykonania umowy (term sheet) zawartej w dniu 14 

stycznia 2014 r. między Spółką a Bandai. O zawarciu umowy (term sheet) między Spółką a Bandai Zarząd Spółki poinformował w 

raporcie bieżącym nr 2/2014. Na mocy przedmiotowej ugody strony ustaliły, że Bandai zapłaci na rzecz Spółki i CI Games USA, 

Inc. kwotę 2.300.000,00 USD (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy dolarów amerykańskich) w terminie dwudziestu dni roboczych 

od dnia podpisania niniejszej ugody. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron w zakresie objętym ww. sporem sądowym.  
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