
 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 202 922,20 PLN wpłacony w całości. 
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062. 1 

Raport bieżący ESPI 

Numer: 25/2020 

Data sporządzenia: 10 lipca 2020 roku 

Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Tytuł: 
 

Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A. 

Podstawa prawna: 

 

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 
17/2020 oraz nr 20/2020 informuje, że w dniu dzisiejszym (10 lipca 2020 
roku) sąd rejestrowy zarejestrował zmiany statutu XTPL S.A. oraz tekst 
jednolity statutu XTPL S.A. w związku z uchwałą nr 03/06/2020 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 8 
czerwca 2020 roku („NWZA”). 

1. Wysokość i struktura kapitału zakładowego: 

Zmiana na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 czerwca 2020 
roku w  związku z uchwałą nr 03/06/2020 NWZA: 

§5 

1. Kapitał zakładowy wynosi 202.922,20 zł (dwieście dwa tysiące 
dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się 
na 2.029.222 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście 
dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych  
i 00/100), 

2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 
30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100), 

3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 
3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100), 

4) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 
akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
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akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100), 

5) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E,  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej 
wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset 
dwadzieścia jeden złotych i 00/100), 

6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F,  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej 
wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset 
dwadzieścia jeden złotych i 00/100), 

7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji 
serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  
i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), 

8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji 
serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  
i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), 

9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych  
i 00/100), 

10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100), 

11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych  
i 00/100), 

12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100), 

13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00 /100),  

14) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii N, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset złotych i 00 /100), 

15) 41.400 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta) akcji serii O, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
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nominalnej 4.140 zł (cztery tysiące sto czterdzieści złotych i 00 
/100), 

16) 42.602 (czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa) akcji serii P,  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej 
wartości nominalnej 4.260,20 zł (cztery tysiące dwieście 
sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), 

17) 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii S, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 7.800,00 zł (siedem tysięcy osiemset złotych i 0/100); 

18) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii T, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości 
nominalnej 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych). 

2. Wartość nominalna akcji 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 

3. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych 
akcji 

Każda akcja w kapitale zakładowym Emitenta uprawnia do 1 (jednego) głosu 
na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 
2.029.222 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia 
dwie) akcje na okaziciela uprawniające łącznie do 2.029.222 (dwóch 
milionów dwudziestu dziewięciu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Kapitał docelowy. 

Zmiana kapitału zakładowego nie nastąpiła w ramach kapitału docelowego.  

5. Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających 
umorzonym akcjom 

Zmiana kapitału zakładowego nie obejmowała umorzenia akcji. 

6. Pozostałe zmiany Statutu 

Nie dokonano innych zmian Statutu niż opisane powyżej. 

7. Tekst jednolity 

Sąd rejestrowy zarejestrował także tekst jednolity Statutu przyjęty na 
podstawie uchwały Zarządu XTPL S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku - tekst 
jednolity Statutu stanowi załącznik nr 2 do raportu. 

 

 

Załącznik: 
1. Treść dotychczasowych i nowych postanowień statutu. 

2. Tekst jednolity statutu 
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Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jacek Olszański 
CZŁONEK ZARZĄDU 

 


