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W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(„Ustawa”), akcjonariusz TPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie
głosów w XTPL S.A. („XTPL”, „Spófka”) z siedzibą we Wrocławiu z 5,50 % do 4,35%.

W dniu 6 sierpnia 2020 roku w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników XTPL
S.A. miały miejsce transakcje zbycia 23 429 akcji na rzecz osób uprawnionych (uczestników programu motywacyjnego
XTPL S.A.)

Przed tym zdarzeniem TPL sp. z o.o. posiadała 111 677 akcji XTPL, co łącznie stanowiło około 5,50% udziału w kapitale
zakładowym XTPL i uprawniało do 111 677 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co stanowiło około 5,50%
w ogólnej liczbie głosów.

Stan posiadania akcji XTPL uległ zmianie i aktualnie TPL sp. z o.o. posada 88 248 akcji XTPL, co łącznie stanowi około 4,35%
udziału w kapitale zakładowym XTPL i uprawnia do 88 248 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy XTPL, co
stanowi około 4,35% w ogólnej liczbie głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od TPL 5. Z o.o., które posiadają akcje XTPL.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia TPL sp. z o.o. byłaby
uprawniona lub zobowiązana jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy
oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie
przez rozliczenie pieniężne, wynosi 0.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub
bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosi 0.

Z uwagi na fakt, że TPL sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa wart. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
łączna suma liczby głosów w XTPL oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w XTPL, o których mowa w art.
69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji XTPL posiadanych przez TPL sp. z o.o.
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