
1. Nazwa i siedziba podmiotu który sporządził raport:

MAINFIRST BANK AG
Kennedyallee 76
60596 Frankfurt am Main

2. Data i godzina pierwszej publikacji

24th Feb 2020, 1746 CET, 1146 EST

3. Zleceniodawca

Raport został wykonany na zlecenie i za wynagrodzeniem płatnym przez XTPL S.A. 

4. Informacje o ewentualnym konflikcie interesów 

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r., ust. 85 
niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) oraz wszelkimi innymi przepisami 
mającymi zastosowanie do dystrybucji produktów i usług poprzez podmioty powiązane, MAINFIRST 
jest zobowiązany do ujawniania relacji i okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów, z uwagi 
na to, że mogą naruszać bezstronność przygotowujących niniejszą publikację, MANIFIRST, w tym 
jego podmiotów powiązanych lub wszelkich innych osób lub podmiotów działających w ich imieniu 
i zaangażowanych w przygotowanie niniejszej publikacji.

MAINFIRST jest stroną umowy z XTPL dotyczącej realizacji badań (w tym umów dotyczących realizacji 
badań sponsorowanych przez spółkę).

Zredagowany projekt niniejszej publikacji został przedstawiony XTPL (w celu weryfikacji jego treści 
merytorycznej), w wyniku czego do raportu wprowadzono zmiany przed jego opublikowaniem.

XTPL jest klientem MAINFIRST lub jego podmiotu powiązanego lub był klientem MAINFIRST lub jego 
podmiotu powiązanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

MAINFIRST lub jego podmiot powiązany oczekuje na otrzymanie wynagrodzenia od XTPL lub zamierza 
zwrócić się o wynagrodzenie od XTPL z tytułu usług bankowości inwestycyjnej w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy.

MAINFIRST lub jego podmiot powiązany świadczy na rzecz XTPL usługi związane z nieinwestycyjnymi 
bankowymi papierami wartościowymi lub takie usługi były zrealizowane na rzecz XTPL przez MAINFIRST 
lub jego podmiot powiązany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Analitycy rynkowi odpowiedzialni za przygotowanie niniejszego raportu uzyskali wiedzę na temat 
istotnych obszarów działalności XTPL.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy MAINFIRST lub jego podmiot powiązany otrzymał wynagrodzenie od 
XTPL z tytułu usług związanych z nieinwestycyjnymi bankowymi papierami wartościowymi.

Analitycy rynku kapitałowego odpowiedzialni za przygotowanie niniejszego raportu otrzymują 
wynagrodzenie na podstawie różnych czynników, w tym ogólnych przychodów Stifel, obejmujących 
także przychody z tytułu bankowości inwestycyjnej.


