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Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 
29.11.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę  
o powołaniu Pana Sebastiana Młodzińskiego z dniem 01.12.2017 r. w skład Rady 
Nadzorczej Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady 
Nadzorczej Spółki, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 Pan Sebastian Młodziński, dotychczasowy Członek Zarządu Spółki, który złożył 
rezygnację z pełnienia tej funkcji dnia 31.10.2017 r. ze skutkiem na dzień 30.11.2017 
r., został powołany do Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 01.12.2017 r. na 
okres wspólnej trzyletniej kadencji (kadencja 2017-2020) wraz z pozostałymi 
Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.  

 Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 Sebastian Młodziński jest współzałożycielem XTPL. Posiada ponad 15 letnie 
doświadczenie biznesowe w wielu branżach. Od 2015 roku pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu w XTPL Sp z o.o. (po przekształceniu XTPL S.A.), a od kwietnia 2017r. do 
listopada 2017r. - Członka Zarządu XTPL S.A. odpowiedzialnego za marketing oraz 
PR. W 2014 założyciel i udziałowiec Techlabox Sp. z o.o., spółki działającej w branży 
nowych technologii (B+R). W latach 2008-2010 wykładowca przedmiotów finansowych 
na Uczelni WSBNLU. Od 2006 roku założyciel agencji reklamowej Symetria 
(obecnieStar&Ring). od 2004 roku partner BRE Bank SA (obecnie Mbank SA). Od 
2001 roku przedsiębiorca założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting 
Współzałożyciel Fundacji Europa +.W latach 1998-2002 pracownik Optimus S.A na 
stanowiskach Dyrektor ds. Produktów, Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Zarządzający. 
Od 2001 roku przedsiębiorca założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting 
Współzałożyciel Fundacji Europa +. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED. 

 Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 Sebastian Młodziński nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne 
znaczenie dla Spółki. Sebastian Młodziński prowadzi jednoosobową działalność 
gospodarczą Star&Ring Sebastian Młodziński. 

 Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 
najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów 
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

 -Young Consulting Monika Dziubanowska-Kalarus Spółka Komandytowa - udziałowiec, 
komandytariusz (do chwili obecnej), 

 -Techlabox Sp. z o.o. - prezes zarządu i udziałowiec (do chwili obecnej), 

 -Techlabox Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - prezes zarządu komplementariusza (do 
chwili obecnej),  

 -UTPL Sp. z o.o. - prezes zarządu i udziałowiec (do chwili obecnej), 



 -TPL Sp. z o.o. - prezes zarządu (do marca 2017r.) i udziałowiec (do chwili obecnej), 

 -AMA Invest Sp. z o.o. - prezes zarządu i udziałowiec (do chwili obecnej). 

 Pan Sebastian Młodziński 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. 

 Pan Sebastian Młodziński w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów, wobec których 
wszczęta została upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub  wszczęto 
likwidację. 

 Pan Sebastian Młodziński nie prowadzi działalności konkurencyjnej  
w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 Pan Sebastian Młodziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
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