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XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały w sprawie emisji 
nowych akcji w granicach kapitału docelowego 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2019 z dnia 13 czerwca 2019 

roku Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (26 czerwca 

2019 roku) Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu 

Emitenta. Jednocześnie, w związku z otrzymaniem deklaracji zainteresowania 

od inwestorów na większą ilość akcji niż szacowana pierwotnie, Zarząd podjął 

decyzję o zmianie parametrów emisji z przedziału widełkowego podwyższenia 

kapitału z 55.000 - 65.000 akcji (wskazane w raporcie bieżącym ESPI nr 

26/2019 do poziomu 68.000 - 78.000 akcji.

Na mocy wskazanej uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z 

kwoty 182.622,20 zł - dotychczas niezarejestrowanej przez sąd rejestrowy, do 

kwoty nie mniejszej niż 189.422,20 zł i nie większej niż 190.422,20 zł, tj. o kwotę 

nie mniejszą niż 6.800,00 zł i nie większą niż 7.800,00 zł, w drodze emisji nie 

mniej niż 68.000 i nie więcej niż 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Cena emisyjna jednej akcji serii S wynosić będzie 130 zł za jedną akcję.

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Emitenta pozbawił dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S.

Emisja akcji serii S zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 

(art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) poprzez złożenie oferty objęcia 

wszystkich akcji serii S inwestorom wskazanym przez Zarząd Emitenta.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku 

z emisją akcji serii S zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji akcji serii S, o 

czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
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Załączniki: 

Treść uchwały Zarządu Emitenta stanowi załącznik do raportu.

Treść uchwały Zarządu Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) oraz art. 

17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Adamczyk
CZŁONEK ZARZĄDU




