
Aneks nr 3  
z dnia 29 czerwca 2017 r. 

do Memorandum Informacyjnego XT-PL S.A.  
opublikowanego w dniu 2 czerwca 2017 r. 

 
w związku z ofertą publiczna akcji serii M przeprowadzaną w trybie określonym w art. 7 pkt 9 Ustawy o Ofercie, 

w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 

ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, dla której udostępniono memorandum informacyjne, o którym 

mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z podpisaniem przez XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(„Emitent”, „Spółka”) w dniu 29 czerwca 2017 roku listu intencyjnego z firmą Wise Device Inc., z 

siedzibą w Kanadzie (Richmond Hill). 

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Memorandum Informacyjnego udostępnionego do 

publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 2 czerwca 2017 roku i zamieszczonego na 

stronach internetowych Spółki (www.xt-pl.com) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl). 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym. 

 

Aktualizacja 1 

W punkcie 4.5 Memorandum Informacyjnego, na str. 80, Krótki opis historii emitenta, w tabeli 

dodaje się wiersz: 

czerwiec 2017 Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc. - światowym liderem w dziedzinie 

rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej. 

 

Aktualizacja 2: 

W punkcie 4.14.4 Memorandum Informacyjnego, na str. 89, Relacje z potencjalnymi kontrahentami 

oraz rynkowa świadomość technologii XTPL, po ostatnim punkcie dodaje się: 

▪  Wise Device Inc. - światowy lider w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii 

przemysłowej. Firma zajmuje się rozwojem i dostarczaniem innowacyjnych systemów 

automatyki mikroskopowej do przemysłu półprzewodników, w tym globalnych gigantów z 

dziedziny technologii wyświetlaczy. Zaopatruje między innymi firmy z Korei, Japonii, Tajwanu, 

Chin, USA i Europy. Zgodnie z treścią podpisanego listu spółka Wise Device Inc. jest 

zainteresowana wykorzystaniem technologii XTPL w procesie naprawy defektów matryc do 

wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji. 

 

 

………………………………………………… 

Filip Granek -Prezes Zarządu XTPL S.A 


