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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2020 roku 
Pan Filip Granek, znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki, przekazał na 
ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o deklarowanej woli 
uczestniczenia w planowanej rundzie finansowej, gdyby została ona 
przeprowadzona po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich 
uchwał zgodnie z porządkiem obrad zwołanego na 8 czerwca 2020 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Pan Filip Granek zadeklarował Spółce wolę uczestniczenia w rundzie finansowej 
na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych).  

Poza sporządzeniem dokumentacji przedstawionej w opublikowanym raporcie 
bieżącym nr 13/2020 z 11 maja 2020 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia, Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji ani zobowiązań co 
do czynności emisyjnych dotyczących akcji serii T ani obligacji zamiennych na 
akcje serii U, które są uwarunkowane uprzednim podjęciem właściwych uchwał 
przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

Spółka uznała powyższą informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 
MAR, ponieważ oświadczenie pochodzi od znaczącego akcjonariusza Spółki 
będącego jej współzałożycielem oraz wskazuje na chęć dalszego 
zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez jej współzałożyciela.  

Ponadto, w przypadku podjęcia uchwał emisyjnych Pan Filip Granek będzie 
mógł podejmować jako Zarząd Spółki szereg decyzji w ramach procesu 
emisyjnego akcji i obligacji zamiennych na akcje, w tym decydować o osobach, 
którym zostanie przedstawiona oferta objęcia akcji i obligacji zamiennych na 
akcje.  

Przedmiotowa informacja dotyczy elementu pośredniego procesu związanego 
z pozyskaniem nowej transzy finansowania dla Spółki obejmującego 
proponowaną emisję akcji serii T i obligacji zamiennych na akcje serii U.  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
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