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"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect". 

 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”, „Emitent” )  informuje, że w 

dniu 14 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Macieja 

Adamczyka na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od 1 grudnia 2017r. na wspólną 

trzyletnią kadencję. Poniżej Emitent przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu 

Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu. 

Maciej Adamczyk – obecny Dyrektor Operacyjny XTPL, został powołany na Członka 

Zarządu Emitenta od 1 grudnia 2017r. na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja 

obecnego Zarządu kończy się z dniem 23 kwietnia 2020 r., natomiast mandaty 

Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. 

Maciej Adamczyk jest managerem z ponad 16 letnim doświadczeniem w różnych 

obszarach związanych z finansami i zarządzaniem strategicznym oraz operacyjnym. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie. Pracował m.in. dla: 

• XTPL (wrzesień 2016r.- obecnie) jako Dyrektor Operacyjny; 

• Grupy Impel (2014 – 2016). jako Dyrektor Biura Rozwoju oraz Prezes 

Zarządu Impel Monitoring Sp. z o.o.; 

• Black Lion NFI S.A. (2010 – 2011) jako Dyrektor Inwestycyjny; 

• FAM S.A. (2005 – 2009) jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy;  

• Mostostal Wrocław S.A. (2004 – 2009) jako Dyrektor Finansowy. 

Ponadto od 2010r. Maciej Adamczyk prowadzi własną działalność doradczą w ramach 

spółki Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.  

Ważniejsze zrealizowane projekty: 

• restrukturyzacja przychodowo - kosztowa Mostostal Wrocław S.A. (2004 – 

2005);  

• budowa giełdowej grupy kapitałowej na bazie FAM Technika Odlewnicza S.A. 

(później FAM S.A.) w oparciu o przejęcia i rozwój organiczny; 

• start up w obszarze mody męskiej – budowa sieci sprzedaży detalicznej Rage 

Age (2009 – 2011); 

• rewitalizacja marki Próchnik oraz fuzja z siecią Rage Age (2013 – 2014);  

• wdrożenie kontraktu System Dozoru Elektronicznego na zlecenie Ministerstwa 

Sprawiedliwości (2014 r.,  wartość kontraktu 174 mln zł); 

• Integracja spółki Brink’s CL Polska Sp. z o.o. po fuzji z Grupą Impel (2013). 

Maciej Adamczyk jest Prezesem Zarządu TPL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. TPL 

Sp. z o.o. posiada 140.020 akcji zwykłych serii L Emitenta wyemitowanych z 

przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników 

Emitenta. 

Maciej Adamczyk w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był/jest członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa 

handlowego: 



• TPL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu (do chwili obecnej); 

• Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes 

Zarządu i udziałowiec (do chwili obecnej); 

• Ringo Solutions Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i udziałowiec; 

• Impel Monitoring Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

Maciej Adamczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 

prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Maciej Adamczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta 

została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. 

Maciej Adamczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie 

jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

Maciej Adamczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Filip Granek – Prezes Zarządu 


