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Treść raportu:

Zarząd Spółki Emitenta ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynęło od
akcjonariusza spółki FCBSL LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware
19901, Hrabstwo Kent, USA, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 6548118 zawiadomienie w trybie art. 69
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu stanu posiadania ogólnej liczby
głosów w spółce Emitenta.
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 25 czerwca 2018 r.
umowy sprzedaży 463 792 akcji serii E1 oraz 36 208 akcji serii E, tj. łącznie 500 000 (słownie: pięćset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących akcje niezdematerializowane, które uprawniają do 500 000 głosów na
walnych zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 0,74% ogólnej liczby głosów w Spółce. Wydanie odcinków
zbiorowych akcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2018 r.
Przed ww. zmianą FCBSL posiadała w spółce:
- 60 293 865 akcji Emitenta, stanowiących 89,53 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta
- 60 293 865 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 89,53 % ogólnej liczby głosów
Po ww. zmianie FCBSL posiada w spółce:
- 60 793 865 akcji Emitenta, stanowiących 90,27 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta
- 60 793 865 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 90,27 % ogólnej liczby głosów
FCBSL nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje XPLUS.
FCBSL nie zawarła z osobami trzecimi jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
FCBSL nie posiada uprawnienia ani zobowiązania do nabycia akcji Emitenta.
FCBSL nie posiada instrumentów finansowych Emitenta, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
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