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Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”, „Emitent” )  informuje, że 14 

listopada 2017r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła warunkowo Regulamin Programu 

Motywacyjnego XTPL S.A. (dalej: „Program”). Jednocześnie RN zarekomendowała 

Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie Programu poprzez podjęcie odpowiedniej 

uchwały. Uchwała RN ma charakter warunkowy, tj. wchodzi w życie pod warunkiem 

podjęcia odpowiedniej uchwały zatwierdzającej Program przez WZ Emitenta. Przyjęcie 

Programu zostało ujęte w porządku obrad NWZ, zwołanego na 29.11.2017 r. 

 Program oparty został na wyemitowanych w I kwartale 2017r. akcjach serii L w ilości 

140.020 akcji (8,26% akcji wyemitowanych ogółem), które znajdują się w podmiocie 

celowym TPL Sp. z o.o. Nabycie akcji w ramach Programu uwarunkowane będzie 

wcześniejszym podpisaniem umowy typu lock-up odnośnie tych akcji przez osobę 

uprawnioną. 

 Program obejmuje dwa etapy: za dotychczasowe zasługi dla Spółki oraz za wkład w 

przyszły rozwój Spółki na lata obrotowe 2018-2020. W ramach I etapu w terminie 60 dni 

od uchwalenia Programu osobom szczególnie zasłużonym dla dotychczasowego 

rozwoju Spółki może zostać przyznane prawo do nabycia akcji z puli obejmującej 30 000 

akcji. Umowy sprzedaży w tym etapie zostaną zawarte do 30.04.2018 r. 

Drugi etap Programu dotyczy Członków Zarządu, pracowników i współpracowników 

Spółki i obejmuje lata obrotowe 2018 – 2020. Uzyskiwanie praw do objęcia akcji przez 

poszczególne osoby uczestniczące w Programie następować będzie stopniowo przez 

trzy lata obrotowe, pod warunkiem pozostawania Członkiem Zarządu, pracownikiem lub 

współpracownikiem Spółki. Przyznanie połowy praw dla danej osoby uprawnionej 

uzależnione będzie od spełnienia celu finansowego Spółki na dany rok, a drugiej połowy 

praw – od spełnienia indywidualnie ustalonego celu niefinansowego na dany rok. 

Nabycie akcji przyznanych w ramach Programu nastąpi zasadniczo po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego za rok 2020 (wcześniej będzie można nabyć 10% puli akcji 

przyznanych danej osobie za rok obrotowy 2018 i 20% puli za rok obrotowy 2019). 

 Wysokość celu finansowego dla każdego osobno roku  Programu określi RN 

na początku danego roku, w formie uchwały (cel finansowy jest zdefiniowany jako 

przychody Spółki ze sprzedaży i przychody zrównane z nimi, z wyłączeniem przychodów 

z tytułu dotacji). Natomiast cena nabycia jednej Akcji przez uczestników Programu 

będzie wynosić 1,00 zł.  

 Program zawiera klauzulę iż w przypadku kapitalizacji Spółki na poziomie 0,5 mld zł na 

koniec roku 2020, wszystkie cele finansowe i niefinansowe uważa się za zrealizowane 

 Wszystkie akcje, które nie zostaną nabyte przez uczestników Programu, podlegać będą 

umorzeniu przez Emitenta.  

 Pełna treść Regulaminu Programu Motywacyjnego XTPL S.A. przyjętego przez Radę 

Nadzorczą znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu. 
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