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ZAWIADOMIENIE 

działając w imieniu własnym oraz w imieniu Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., 
podmiotu przeze mnie kontrolowanego - akcjonariusza XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
(„Akcjonariusz”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie oraz art. 
69a ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie informuję, że: 

1) w wyniku zarejestrowania przez Sąd w dniu 10 lipca 2020 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki („Zmiana Udziału Nr 1”) doszło do zmniejszenia dotychczasowego udziału Akcjonariusza w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

- Przed Zmianą Udziału Nr 1 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio, a ja poprzez Akcjonariusza 
posiadałem pośrednio, 206.694 akcji Spółki, stanowiących 10,85% kapitału zakładowego, 
uprawniających do oddania 206.694 głosów, co stanowiło 10,85% ogólnej liczby głosów.  

- Po Zmianie Udziału Nr 1 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio, a ja poprzez Akcjonariusza posiadałem 
pośrednio, 206.694 akcji Spółki, stanowiących 10,19% kapitału zakładowego, uprawniających do 
oddania 206.694  głosów, co stanowiło 10,19% ogólnej liczby głosów.  

- Łączna suma liczby głosów, po Zmianie Udziału Nr 1, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 
i 8 Ustawy o Ofercie, przysługujących Akcjonariuszowi bezpośrednio, a mnie pośrednio, wynosiła 
206.694 akcji Spółki, stanowiących 10,19%  kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 206.694 
głosów, co stanowiło 10,19% ogólnej liczby głosów. 

 

 



1) w wyniku transakcji dokonanej 13 lipca 2020 r. zawartej na rynku regulowanym („Zmiana Udziału Nr 
2”) doszło do zmniejszenia dotychczasowego udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  

- Przed Zmianą Udziału Nr 2 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio, a ja poprzez Akcjonariusza 
posiadałem pośrednio, 206.694 akcji Spółki, stanowiących 10,19% kapitału zakładowego, 
uprawniających do oddania 206.694 głosów, co stanowiło 10,19% ogólnej liczby głosów.  

- Po Zmianie Udziału Nr 2 Akcjonariusz posiada bezpośrednio, a ja poprzez Akcjonariusza posiadam 
pośrednio, 202.894 akcji Spółki, stanowiących 9,998% kapitału zakładowego, uprawniających do 
oddania 202.894 głosów, co stanowi 9,998% ogólnej liczby głosów.  

- Łączna suma liczby głosów, po Zmianie Udziału Nr 2, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 
i 8 Ustawy o Ofercie, przysługujących Akcjonariuszowi bezpośrednio a mnie pośrednio wynosi 202.894 
akcji Spółki, stanowiących 9,998%  kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 202.894 głosów, 
co stanowi 9,998% ogólnej liczby głosów. 

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. Za wyjątkiem Akcjonariusza 
nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki.  

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.  

Ani ja ani Akcjonariusz nie posiadamy instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 
Ustawy o Ofercie.  

 

W imieniu Akcjonariusza oraz swoim: 

 

________________________ 

Konrad Pankiewicz 

 


