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Raport bieżący ESPI 

Numer: 16/2021 

Data sporządzenia: 7 lipca 2021 roku 

Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Tytuł: Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 

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 dzisiejszym otrzymał od 
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 
w Warszawie ("Rockbridge"), działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych 

przez nią funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") w trybie określonym w art. 
69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
("Ustawa"), zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki XTPL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu poniżej progu 5%.

Z treści zawiadomienia wynika, iż zmniejszenie stanu posiadania ogólnej 

liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia 
w dniu 2 lipca 2021 r. przez Fundusze transakcji zbycia 4 705 (słownie: 

czterech tysięcy siedmiuset pięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(,,Transakcja"). Transakcja została rozliczona w dniu 6 lipca 2021 r. 

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 101 584 (słownie: sto jeden 
tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 5,006% 
kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 101 584 (słownie: stu jeden 

tysięcy pięciuset osiemdziesięciu czterech) głosów na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 5,006% ogólnej liczby głosów 

w Spółce. 

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają 96 879 (słownie: 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji 

Spółki, które stanowią 4, 774% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają 
do 96 879 (słownie: dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset 

siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki 
oraz reprezentują 4,774% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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W załączniku do raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego 
zawiadomienia. 

Załącznik: Zawiadomienie 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jacek Olszański 
CZŁONEK ZARZĄDU 


