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Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Tytuł: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej  

Podstawa prawna: 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku 
otrzymał od Pana Stefana Twardaka zawiadomienie w trybie 69 ust. 1 pkt 
2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści: 
 
W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („Ustawa”), akcjonariusz Stefan Twardak zawiadamia 
o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w XTPL S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu („XTPL”, "Spółka") z 5,00% do 4,88%. 
 
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 
było zarejestrowanie przez sąd rejestrowy w dniu 10 lipca 2019 roku 
zmiany statutu XTPL, która dotyczyła m.in. podwyższenia wysokości 
kapitału zakładowego XTPL z 178 362,00 zł na 182 622,20 zł. 
 
Przed tym zdarzeniem posiadałem 89.182 akcje XTPL, co łącznie stanowiło 
5,000056% udziału w kapitale zakładowym XTPL i uprawniało do 89.182 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co stanowiło 
5,000056% w ogólnej liczbie głosów. 
 
Aktualnie posiadam 89.182 akcje XTPL, co łącznie stanowi 4,883415% 
udziału w kapitale zakładowym XTPL i uprawnia do 89.182 głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co stanowi 4,883415% w 
ogólnej liczbie głosów. 
 
Nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje XTPL. 
 
Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 
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Ustawy, do których nabycia byłbym uprawniony lub zobowiązany jako 
posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 
pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 
pieniężne, wynosi 0. 
 
Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 
Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
wynosi 0. 
Z uwagi na fakt, że nie posiadam instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w XTPL 
oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w XTPL, o których 
mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej 
liczbie głosów z akcji XTPL posiadanych przeze mnie. 
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