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1. Podstawowe informacje o Spółce 

1.1. Informacje korporacyjne: 

Nazwa (firma): XTPL Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Wrocław 

Adres: Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 

KRS 0000619674 

Numer telefonu: +48 71 707 22 04 

Adres internetowy: www.xt-pl.com 

E-mail hello@xt-pl.com 

 

Zarząd: 

 Filip Granek – Prezes Zarządu; 

 Sebastian Młodziński – Członek Zarządu. 

W dniu 31 października 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Sebastiana Młodzińskiego z pełnienia 

funkcji Członka Zarządu XTPL S.A. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku. Jako powody rezygnacji pan 

Sebastian Młodziński wskazał przyczyny osobiste, deklarując jednocześnie zamiar kandydowania na Członka 

Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Rada Nadzorcza: 

 Konrad Pankiewicz - Przewodniczący Rady 

 Agnieszka Młodzińska - Granek - Członek Rady 

 Maja Młodzińska - Członek Rady 

W dniu 31 października 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja pani Mai Młodzińskiej z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku. Jako powody rezygnacji pani 

Maja Młodzińska wskazała przyczyny osobiste.  

 Bartosz Wojciechowski – Członek Rady 

 Piotr Janczewski – Członek Rady 

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. KSH, tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 

2013, poz. 1030) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także tekstu jednolitego 

Statutu Spółki. 

Spółka XTPL S.A. powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą XTPL Sp. 

z.o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przekształcanej z dnia 

25 kwietnia 2016 r. Rep. A Nr 604/2016 i została powołana na czas nieoznaczony. Rejestracja 

przekształcenia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego miała miejsce 01 czerwca 2016 r. 

Spółka posiada status spółki publicznej, które akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W zakresie sprawozdawczości finansowej Spółka stosuje zasady rachunkowości wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330). Rok 

obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych. 

 

1.2. Profil działalności Emitenta: 

Emitent jest innowacyjną spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) 

mające na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy 

nanomateriałów. 

Spółka zamierza dostarczać odbiorcom z branży elektroniki drukowanej sprzęt do nanodrukowanoia, 

nanotusz oraz kompleksowe rozwiązania technologiczne. W pierwszej kolejności Emitent zamierza 
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rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac 

R&D dla klientów, a w późniejszym okresie drukarki przemysłowe (również z nanotuszem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nanotusze 
Drukarki laboratoryjne i 

przemysłowe 
Kompleksowe 

rozwiązania nanodruku 

 

 

Opracowywane przez XTPL rozwiązanie umożliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF 

(Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzących, wykorzystywanych przede 

wszystkim w branżach producentów wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze 

producentów ogniw fotowoltaicznych, charakteryzujących się: 

 niższym kosztem jednostkowym (m.in. ze względu na brak konieczności stosowania pierwiastków 

ziem rzadkich), 

 bardzo wysoką optyczną transparentnością przy zachowaniu wysokiej wydajności energetycznej 

(bardzo niskiej rezystancji powierzchniowej) oraz 

 warstwami elastycznymi, odpornymi na zginanie (istotna właściwość z punktu widzenia kierunków 

rozwoju rynku elektroniki).  

Dzięki osiąganym parametrom wdrażanych rozwiązań technologia XTPL określana jest jako „technologia 

przełomowa” (z ang. „disruptive technology”). Metodę druku XTPL można postrzegać jako czynnik 

wpływający na funkcjonowanie kluczowych podmiotów biznesowych na ww. rynkach. 

Jednocześnie, ze względu na platformowy charakter rozwijanej technologii Spółka poszukuje możliwości 

zastosowań również w innych obszarach, takich jak: 

 naprawa uszkodzonych metalicznych połączeń przewodzących (wyświetlacze, obwody 

drukowane, ogniwa fotowoltaiczne) tzw. open-defect repair; 

 produkcja biosensorów; 

 technologia zabezpieczeń antypodróbkowych. 

Siedziba spółki oraz laboratoria badawcze znajdują się na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego 

Centrum Badań EIT+ (od września 2016r.). Zespół tworzący XTPL składa się z naukowców i technologów o 

interdyscyplinarnym doświadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz 

symulacji numerycznych, a także specjalistów z zakresu zarządzania strategicznego i komercjalizacji 

technologii.  
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2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

2.1. Wybrane pozycje sprawozdania finansowego. 

Dane w tys. zł 
01 lipca– 30 

września 2016 

01 lipca– 30 

września 2017 

01 stycznia  – 

30 września 

2016 

01 stycznia  – 

30 września 

2017 

Przychody netto ze sprzedaży 0 364,44 0 1 312,88 

Zysk (strata) ze sprzedaży -817,47 -1 405,73 -1 302,36 -2 880,00 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] -817,47 -1 405,73 -1 302,36 -2 880,00 

EBITDA -739,45 -1 249,86 -1 111,09 -2 519,62 

Zysk (strata) brutto -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

Zysk (strata) netto -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

Amortyzacja 78,02 155,87 191,27 360,39 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-631,66 -1 222,72 -946,17 -2 813,41 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-47,18 -122,60 -47,18 -462,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
3 049,96 8 168,86 3 239,96 9 238,30 

Kapitał (fundusz) własny 2 739,99 8 417,43 2 739,99 8 417,43 

Zobowiązania krótkoterminowe 743,44 544,34 743,44 544,34 

Zobowiązania długoterminowe 0 31,39 0 31,39 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 398,88 7 383,41 2 398,88 7 383,41 

Należności krótkoterminowe 198,15 300,82 198,15 300,82 

Należności długoterminowe 5,00 20,67 5,00 20,67 
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2.2. Rachunek zysków i strat 

 

Dane w tys. zł 
01 lipca– 30 

września 2016 

01 lipca– 30 

września 2017 

01 stycznia  – 

30 września 

2016 

01 stycznia  – 

30 września 

2017 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 
0 364,44 0 1 312,88 

- od jednostek powiązanych 0 0 0 0 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w 

tym dotacje) 
0 201,46 0 1 149,90 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

0 162,98 0 162,98 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 
0 0 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
0 0 0 0 

B. Koszty działalności operacyjnej 817,47 1 770,17 1 302,36 4 192,88 

I. Amortyzacja 78,02 155,87 191,27 360,39 

II. Zużycie materiałów i energii 9,36 66,43 19,08 188,79 

III. Usługi obce 460,49 747,12 557,06 1 591,08 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 2,58 22,50 7,38 51,29 

- podatek akcyzowy 0 0 0 0 

V. Wynagrodzenia 213,30 578,26 382,57 1 553,05 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 
39,78 87,27 71,11 266,98 

- emerytalne 30,75 99,40 55,52 214,26 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13,94 112,72 73,89 181,30 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0 0 0 0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -817,47 -1 405,73 -1 302,36 -2 880,00 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,10 0 0,11 0 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 
0 0 0 0 

II. Dotacje 0 0 0 0 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0 0 0 0 

IV. Inne przychody operacyjne 0,10 0 0,11 0 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,10 0 0,11 0,01 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 
0 0 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0 0 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 0,10 0 0,11 0,01 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
-817,47 -1 405,73 -1 302,36 -2 880,00 

G. Przychody finansowe 0 11,66 0 11,66 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 

II. Odsetki, w tym: 0 11,66 0 11,66 

- od jednostek powiązanych 0 0 0 0 
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H. Koszty finansowe 0,71 38,21 0,71 44,37 

I. Odsetki, w tym: 0 34,51 0 35,74 

- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0 0 0 0 

- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0 

IV. Inne 0,71 3,70 0,71 8,62 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

J. Podatek dochodowy 0 0 0 0 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
0 0 0 0 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 
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2.3. Aktywa 

Dane w tys. zł 30.09.2016 30.09.2017 

A. AKTYWA TRWAŁE 870,77 1 102,84 

I. Wartości niematerialne i prawne 802,58 598,28 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 

2. Wartość firmy 0 0 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 802,58 598,28 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 63,19 483,89 

1. Środki trwałe 60,70 422,73 

a) grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu) 
0 0 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
0 0 

c) urządzenia techniczne i maszyny 23,30 261,87 

d) środki transportu 0 56,40 

e) inne środki trwałe 37,40 104,46 

2. Środki trwałe w budowie 2,49 61,16 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 

III. Należności długoterminowe 5,00 20,67 

1. Od jednostek powiązanych 0 0 

2.  Od  pozostałych  jednostek,  w  których  

jednostka  posiada  zaangażowanie  w 

kapitale 

0 0 

3. Od pozostałych jednostek 5,00 20,67 

IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0 0 

B. AKTYWA OBROTOWE 2 612,66 7 890,32 

I. Zapasy 15,14 43,11 

1. Materiały 0 17,30 

2. Półprodukty i produkty w toku 0 0 

3. Produkty gotowe 0 0 

4. Towary 0 0 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 15,14 25,81 

II. Należności krótkoterminowe 198,15 300,82 

1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 
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2.    Należności od pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 

0 0 

3. Należności od pozostałych jednostek 198,15 300,82 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń 

157,50 277,16 

c) inne 40,65 23,66 

d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 

III. Inwestycje krótkoterminowe. 2 398,88 7 383,41 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 398,88 7 383,41 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 0 0 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 398,88 7 383,41 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 398,88 1 383,41 

- inne środki pieniężne 0 6 000,00 

- inne aktywa pieniężne 0 0 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,49 162,98 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 

podstawowy 
0 0 

D. Udziały (akcje) własne 0 0 

RAZEM AKTYWA 3 483,43 8 993,16 
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2.4. Pasywa 

Dane w tys. zł 30.09.2016 30.09.2017 

A. Kapitał (fundusz) własny 2 739,99 8 417,43 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 140,02 169,52 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 309,95 13 856,50 

-  nadwyżka  wartości  sprzedaży  (wartości  

emisyjnej)  nad  wartością  nominalną 

udziałów (akcji) 

4 309,95 13 856,50 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym: 
0 0 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, 

w tym: 
0 0 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -406,91 -2 695,88 

VI. Zysk (strata) netto -1 303,07 -2 912,71 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 
0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 743,44 575,73 

I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 31,39 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3. Wobec pozostałych jednostek 0 31,39 

a) kredyty i pożyczki 0 0 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 31,39 

d) zobowiązania wekslowe 0 0 

e) inne 0 0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 743,44 544,34 

1. Zobowiązania wobec jednostek 

powiązanych 
0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3. Zobowiązania wobec pozostałych 

jednostek 
743,44 544,34 

a) kredyty i pożyczki 345,00 13,96 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 25,02 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
215,85 178,46 

- do 12 miesięcy 215,85 178,46 

- powyżej 12 miesięcy 0 0 
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e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 

f) zobowiązania wekslowe 0 0 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 
80,90 185,42 

h) z tytułu wynagrodzeń 89,65 141,07 

i) inne 12,04 0,41 

4. Fundusze specjalne 0 0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 

RAZEM PASYWA 3 483,43 8 993,16 
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2.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Dane w tys. zł 
01 lipca– 30 

września 2016 

01 lipca– 30 

września 2017 

01 stycznia  – 

30 września 

2016 

01 stycznia  – 

30 września 

2017 

A.       Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto                                                                               -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

II. Korekty razem                                                                                    186,52 209,56 356,90 99,30 

1. Amortyzacja                                                                                       78,02 155,87 191,26 360,39 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                          0 0 0 0 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                           0 34,65 0 35,64 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                        0 -11,66 0 -11,67 

5. Zmiana stanu rezerw                                                                               0 0 0 0 

6. Zmiana stanu zapasów                                                                              -14,07 -29,87 -14,07 52,88 

7. Zmiana stanu należności                                                                           -154,32 -18,70 -172,04 -173,66 

8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów                        

275,91 140,28 352,25 106,57 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                           0,98 -61,01 -0,49 -270,85 

10. Inne korekty                                                                                     0 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I + II)                                   
-631,66 -1 222,72 -946,17 -2 813,41 

B.        Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy                                                                                            0 11,66 0 11,66 

1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych                       

0 0 0 0 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne                            
0 0 0 0 

3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                     0 11,66 0 11,66 

a) w jednostkach powiązanych                                                                         0 0 0 0 

b) w pozostałych jednostkach                                                                         0 11,66 0 11,66 

- zbycie aktywów finansowych                                                                         0 0 0 0 

- dywidendy i udziały w zyskach                                                                      0 0 0 0 

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych                                                       
0 0 0 0 

- odsetki                                                                                            0 11,66 0 11,66 

- inne wpływy z aktywów finansowych                                                                  0 0 0 0 

4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                          0 0 0 0 

II. Wydatki                                                                                          47,18 134,26 47,18 474,09 

1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych                      

47,18 134,26 47,18 474,09 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne                                   
0 0 0 0 

3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                       0 0 0 0 

4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                         0 0 0 0 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II)                                   
-47,18 -122,60 -47,18 -462,43 

C.        Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy                                                                                            3 049,96 9 812,05 3 239,96 10 910,80 

1.   Wpływy netto z wydania  udziałów 

(emisji akcji)  i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

2 894,96 9 562,05 2 894,96 9 576,06 

2. Kredyty i pożyczki 155,00 250,00 345,00 1 265,95 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 68,79 

II. Wydatki                                                                                          0 1 643,19 0 1 672,51 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli 
0 0 0 0 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
0 0 0 0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 602,22 0 1 602,22 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego 
0 6,32 0 34,65 

8. Odsetki 0 34,65 0 35,64 

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
3 049,96 8 168,86 3 239,96 9 238,30 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III±B.III±C.III) 
2 371,12 6 823,54 2 246,61 5 962,46 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym 
2 371,12 6 823,54 2 246,61 5 962,46 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych 
0 0 0 0 

F. Środki pieniężne na początek okresu 27,76 559,87 152,27 1 420,95 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 

(F±D),w tym 
2 398,88 7 383,41 2 398,88 7 383,41 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0 

 

  



 

14 

2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Dane w tys. zł 

01 lipca– 30 

września 

2016 

01 lipca– 30 

września 2017 

01 stycznia  – 

30 września 

2016 

01 stycznia  – 

30 września 

2017 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 

okresu (BO) 
1 148,09 287,65 1 148,09 1 754,08 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 
0 0 0 0 

- korekty błędów 0 0 0 0 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 

okresu (BO), po korektach 
1 148,09 287,65 1 148,09 1 754,08 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu 
100,00 154,02 100,00 140,02 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 
40,02 15,50 40,02 29,50 

a) zwiększenie z tytułu: 40,02 15,50 40,02 29,50 

- wydania udziałów (emisji akcji) 40,02 15,50 40,02 29,50 

b) zmniejszenie z tytułu: 0 0 0 0 

- umorzenia udziałów (akcji) 0 0 0 0 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

koniec okresu 
140,02 169,52 140,02 169,52 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 

okresu 
1 455,00 4 309,94 1 455,00 4 309,94 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 854,94 9 546,55 2 854,94 9 546,55 

a) zwiększenie z tytułu: 2 854,94 9 546,55 2 854,94 9 546,55 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 854,94 9 546,55 2 854,94 9 546,55 

b) zmniejszenie z tytułu: 0 0 0 0 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego 

na koniec okresu 
4 309,94 13 856,50 4 309,94 13 856,50 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu-zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości 

0 0 0 0 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny 
0 0 0 0 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

na koniec okresu 
0 0 0 0 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

na początek okresu 
0 0 0 0 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów 

(funduszy) rezerwowych 
0 0 0 0 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu 
0 0 0 0 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 

okresu 
-406,91 -2 695,88 -406,91 -2 695,88 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, 

po korektach 
0 0 0 0 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu 
2 695,88 2 695,88 2 695,88 2 695,88 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 
0 0 0 0 

- korekty błędów 0 0 0 0 
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5.5. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
406,91 2 695,88 406,91 2 695,88 

a) zwiększenie z tytułu: 484,89 1 480,44 0 0 

- strata za 6 mc-y 484,89278 1 480,44 0 0 

b) zmniejszenie z tytułu: 0 0 0 0 

- podział zysku 0 0 0 0 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 891,80 4 176,31 406,91 2 695,88 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
-891,80 -4 176,31 -406,91 -2 695,88 

6. Wynik netto -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

a) zysk netto 0 0 0 0 

b) strata netto -818,18 -1 432,28 -1 303,07 -2 912,71 

c) odpisy z zysku 0 0 0 0 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 
2 739,99 8 417,43 2 739,99 8 417,43 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 

2 739,99 8 417,43 2 739,99 8 417,43 
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3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje 

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku oraz, w celach porównawczych, za III 

kwartał 2016 roku, zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

XTPL S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez XTPL S.A. 

Zasady (polityki) rachunkowości stosowane przez Emitenta, w tym metody wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 

w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości. 

 Dla potrzeb ujmowania w księgach poszczególnych składników aktywów i pasywów spółka przyjęła 

następujące ustalenia: 

 

• Wartości niematerialne i prawne na dzień przyjęcia do użytkowania wyceniane są według 

ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o 

odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

 

Wartości niematerialne i prawne: 

 wartości do 700 zł odnosi się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 

 wartości od  700 do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w  miesiącu przyjęcia do 

używania. 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metoda liniową przez 

okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności.  

 Okresy te dla poszczególnych kategorii wynoszą: 

 licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące 

 od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy, 

 od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy. 

 

• Środki trwałe na dzień przyjęcia do użytkowania wyceniane są  na dzień bilansowy według 

ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości.  

Środki trwałe: 

 o wartości do 350 zł odnosi się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 

 o wartości od  350 do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w  miesiącu przyjęcia do 

używania. 

 pozostałe środki trwałe amortyzuje się wg  zasad określonych dla  celów podatkowych. 

 

• Leasing- na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada jedną umowę leasingową. 

Umowa leasingu operacyjnego klasyfikowana jest dla celów podatkowych jako leasing 

operacyjny, natomiast dla celów bilansowych jako leasing finansowy. Spółka stosuje do 

składników majątkowych używanych na podstawie umowy leasingu, metodę amortyzacji 

degresywną uproszczoną (SOYD). 

 

• Środki trwałe w budowie obejmują środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lun 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wyceniane są w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

• Należności długoterminowe i krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące stan należności nie wystąpiły. 

 

• Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej, 
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• Rozliczenia międzyokresowe  czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów, których rozliczenie 

przypadnie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pozycje MRK obejmują: 

 koszty ubezpieczeń, 

 koszty prac rozwojowych. 

Koszty prac badawczo rozwojowych, w zakresie nie uregulowanym w ustawie o 

rachunkowości, Spółka ujmuje według regulacji zawartych w Międzynarodowym 

Standardzie Rachunkowości 38 „Wartości niematerialne” (MSR 38) 

 nakłady na prace badawcze - brak regulacji - zastosowanie MSR jako koszty okresu, 

 nakłady na prace rozwojowe -aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

 ujęcie kosztów prac rozwojowych jako składnika wartości niematerialnych po 

zakończeniu i stwierdzeniu pozytywnego wyniku, 

 wycena bilansowa prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie, według 

kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

• Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych w 

umowie Spółki. Kapitał zapasowy wykazany w sprawozdaniu finansowym utworzony jest z 

nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 

 

• Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

• Rozliczenia międzyokresowe przychodów w III kwartale nie występują. Przychody z tytułu 

otrzymanych dotacji na prace badawczo – rozwojowe zostały zaprezentowane w poz. A.I 

rachunku zysków i strat/ 

 

• Ujmowanie przychodów i kosztów. 

 przychody - godnie z art. 4 ustęp 1b ustawy o rachunkowości Spółka stosuje odstępstwo 

od stosowania przepisów ustawy na rzecz rzetelnej i jasnej prezentacji. W przychodach 

z działalności operacyjnej Spółka wykazuje otrzymane dotacje na cele badawczo- 

rozwojowe, a nie w pozostałych przychodach operacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 

32 lit. h), 

 koszty – ewidencje kosztów Spółka prowadzi w układzie rodzajowym na kontach 

zespołu 4 i równocześnie według miejsc powstawania kosztów na kontach zespołu 5. 

Koszty w rachunku zysków i strat ujmowane są w okresach, których dotyczą. 

 

• Spółka korzysta z uproszczonych zasad wyceny, wprowadzonych Ustawą z dnia 23 lipca 2015 

r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem:  art. 37 ust. 10 oraz ustawy o 

rachunkowości w zakresie odstąpienia od ustalania podatku odroczonego. 

 

• Jednostka stosuje porównawczy rachunek wyników 

 

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w 

okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i 

zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki. 

 Przeprowadzenie subskrypcji publicznej akcji serii M 
 

W III kwartale Spółka przeprowadziła subskrypcję publiczną akcji serii M. Otwarcie subskrypcji 

nastąpiło w dniu 4 lipca 2017 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 lipca 2017 r. W dniu 11 

lipca 217r. dokonany został przydział akcji. Należycie subskrybowane i opłacone zostały wszystkie 

akcje. Emisja podzielona była na transze: inwestorów instytucjonalnych (135.000 akcji) oraz 

inwestorów indywidualnych (20.000 akcji). W transzy detalicznej pojawiła się nadsubskrypcja 

skutkująca redukcją zapisów na poziomie 93%. W wyniku przeprowadzenia publicznej emisji akcji 

Emitent pozyskał kwotę 10,2 mln zł. 

 Rejestracja podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii M 
 

W dniu 18 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w wyniku emisji 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M objętych w 

ramach emisji publicznej tym samym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 
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154.022,00 zł  do kwoty 169.522,00 zł. W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta składa się z 

1.695.220 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

 670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

 198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

 19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

 19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H 

 10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I 

 5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J 

 10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K 

 140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L 

 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M 

 
 Przekroczenie progu 5% głosów na WZA przez dwie międzynarodowe instytucje finansowe 

 

Dwa międzynarodowe fundusze inwestycyjne ujawniły przekroczenie progu 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta : 

• Universal-Investment GmbH w imieniu ACATIS Investment GmbH – funduszu inwestycyjnego z 

siedzibą we Frankfurcie  – objął w ofercie publicznej 94.000 akcji, co daje 5,55% głosów na WZ 

spółki XTPL. ACATIS Investment GmbH jest jednym z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych 

w Europie, z aktywami na poziomie ponad 3 miliardy euro. ACATIS Investment GmbH zarządza 

jednymi z najczęściej nagradzanych niemieckich funduszy inwestycyjnych.; 

• Heidelberger Beteiligungsholding AG, będący częścią notowanego na giełdzie we Frankfurcie 

holdingu inwestycyjnego Deutsche Balaton AG, w dniu 14 września 2017r. poinformował o 

przekroczeniu progu 5%  głosów na WZ Emitenta i zaraportował posiadanie 102.000 akcji, co daje 

6,02% głosów na WZ Emitenta. Deutsche Balaton AG to firma inwestycyjna o kapitalizacji blisko 200 

mln euro, lokująca kapitał przede wszystkim w papierach wartościowych notowanych na rynku 

kapitałowym, głównie w obligacjach i akcjach. Spółka wybiera najczęściej niemieckie aktywa, 

jednak korzysta także z atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych poza granicami swojego kraju. 
 

 Rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na NewConnect 
 

W dniu 14 września 2017 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Środki z emisji akcji Emitent 

zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wsparcie procesu komercjalizacji rozwijanej technologii. 

Status spółki notowanej na NewConnect umożliwi również uruchomienie programu motywacyjnego, 

opartego o wyemitowane w I kwartale 2017r. akcje, co wesprze proces pozyskiwania, utrzymania i 

motywowania doświadczonej kadry gwarantującej osiągnięcie zakładanych celów oraz realizację 

strategii wzrostu.  
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 Rozpoczęcie prac B+R mających na celu weryfikację możliwości wykorzystania rozwijanej 

technologii do naprawy zepsutych połączeń metalicznych tzw. „open-defect repair” w 

cienkowarstwowych układach elektronicznych. 

 
 

W wyniku przeprowadzonego badania możliwości zastosowania technologii rozwijanej przez 

Emitenta przez brytyjską firmę badawczą IDTechEx (informacje w raporcie okresowym za drugi 

kwartał 2017r.) oraz informacji uzyskanych w trakcie targów Printed Electronics Europe w Berlinie w 

maju 2017r. Emitent zidentyfikował potencjalną możliwość zastosowania technologii XTPL m.in. w 

procesie naprawy zepsutych połączeń metalicznych tzw „open-defect repair” (to pole aplikacyjne 

wskazywane było również w Dokumencie Informacyjnym jako jedno z możliwy zastosowań 

technologii Emitenta). W związku z powyższym w sierpniu 2017r. rozpoczęte zostały wstępne prace 

B+R mające na celu weryfikację możliwości zastosowania technologii w tym polu aplikacyjnym. 

Prace mają na celu opracowanie składu nanotuszu odpowiedniego do niniejszego zastosowania, 

przygotowanie i przetestowanie wstępnych założeń technologii naprawy submikronowych 

połączeń metalicznych oraz budowę pierwszego laboratoryjnego prototypu (proof of concept) 

urządzenia umożliwiającego wstępne demonstrowanie technologii w warunkach laboratoryjnych. 

Zrealizowanie tego zadania pozwoli na uzyskanie danych technicznych i próbek mogących 

stanowić podstawę do rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi klientami i partnerami 

zainteresowanymi rozwojem ww. rozwiązania do celów przemysłowych. 

 

 Udział w targach TechInnovation w Singapurze 
 

W dniach 19-20 września 2017 r. Spółka wzięła udział w targach TechInnovation 2017 jako jedna z 15 

firm reprezentujących Unię Europejską. Targi TechInnovation 2017 to największe w Singapurze 

międzynarodowe wydarzenie łączące przedsiębiorców z wynalazcami i spółkami opracowującymi 

przełomowe technologie. 

Podczas targów Emitent przedstawił wynalazek i możliwości jego zastosowania poszukującym 

technologii i współpracy biznesowej firmom z całego świata. Spółka od początku dedykuje swój 

wynalazek branży fotowoltaicznej oraz producentom wyświetlaczy, bada także możliwość 

wykorzystania technologii druku nanomateriałów w zupełnie nowych obszarach, m.in. elektroniki 

drukowanej, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych.  
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Targi Techinnovation 2017 pozwoliły zaprezentować najnowsze osiągnięcia Emitenta zarówno w 

dziedzinie badań i rozwoju jak również przygotowań do wprowadzenia pierwszych produktów na 

rynek, budować relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi, które przełożą się na rozwój oferty 

produktowej Spółki. Zainteresowanie zagranicznych partnerów technologią XTPL to jeden z 

najważniejszych celów na obecnym etapie rozwoju biznesu. 

 

 

 Zakończenie przygotowań do utworzenia komórki odpowiedzialnej za rozwój biznesu  
 

Zgodnie z planowanymi działaniami w obszarze komercjalizacji technologii, spółka zrealizowała 

jedno z zadań, dotyczące utworzenia dedykowanych struktur rozwoju biznesu (business 

development). Z końcem września zakończona została rekrutacja pracowników i przygotowane 

zostały ramy działania nowej komórki. Utworzenie struktury odpowiedzialnej za rozwój biznesu ma na 

celu zwiększenie kompetencji w obszarze pozyskiwania potencjalnych partnerów technologicznych, 

klientów, budowaniu odpowiednich relacji biznesowych oraz w wypracowaniu rozwiązania 

(produktu) odpowiadającego dokładnie potrzebom klienta/branży. Spółka przykłada dużą wagę 

do rozwoju komórki odpowiedzialnej za rozwój biznesu, ponieważ budowanie partnerstw 

strategicznych oraz tworzone zręby kanałów dystrybucji będą stanowić o sile prowadzonego 

biznesu i możliwości prawidłowej komercjalizacji prac B+R. Nowy dział zapewni również odpowiedni 

poziom współpracy z dostawcami/odbiorcami od strony handlowej i technicznej, pomoże ocenić 

szanse rozwoju nowych technologii oraz będzie monitorować działania konkurencji. 

 

Istotne zdarzenia po dacie 30 września 2017r. 

 

 Zakwalifikowanie wniosku Emitenta do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
 

W dniu 3 października 2017r. Emitent otrzymał informację o zakwalifikowaniu się wniosku Spółki pod 

nazwą "Opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi 

formułami nanotuszy prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii 

przewodzących do zastosowań w obszarze elektroniki drukowanej" do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 działanie 1.2 

„Innowacyjne przedsiębiorstwa” (raport ESPI nr 3/2017). Koszt całkowity projektu wynosi 4,5 mln zł, 

natomiast kwota dofinasowania ze środków UE wynosi 2,5 mln zł. Wyżej wymieniona kwota 
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dofinansowania stanowić będzie jeden z elementów finansowania prac  przewidzianych do 

realizacji w Fazie II modelu komercjalizacji przyjętego przez Emitenta (obok środków z emisji akcji serii 

M, przeprowadzonej w III kwartale bieżącego roku). Obecnie Emitent prowadzi czynności 

przygotowawcze do podpisania umowy z Dolnośląską Instytucją Finansującą. Zdobyte środki 

publiczne pozwolą wzmocnić kapitał inwestorów giełdowych i przyspieszą proces wprowadzania 

produktu na rynek. Dzięki pozyskanej dotacji Emitent może efektywniej dysponować kapitałem, 

pozyskanym z publicznej emisji akcji. 

 

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. na dzień 29.11.2017r. i 

publikacja projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego 
 

W dniu 2 listopada 2017r. Zarząd Emitenta opublikował ogłoszenie o Zwołaniu NWZA zawierającego 

w porządku obrad m.in. uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego XTPL S.A. opartego na 

akcjach Emitenta (raport ESPI 4/2017). Program motywacyjny zostanie oparty na istniejących już 

140.020 akcjach serii L, wyemitowanych w pierwszym kwartale 2017r. z wyłącznym przeznaczeniem 

na program motywacyjny. Akcje znajdują się w spółce celowej TPL Sp. z o.o. Programem 

Motywacyjnym, przewidzianym na lata 2018 – 2020, mają zostać objęci pracownicy i kluczowi 

współpracownicy Emitenta. Wg projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego do jego realizacji 

wymagane będzie osiągnięcie przez Emitenta odpowiedniego poziomu przychodów ze sprzedaży 

w poszczególnych latach(50% puli akcji) oraz spełnienie warunków indywidualnych dla uczestników 

programu (kolejne 50% puli). Zdaniem Zarządu Emitenta uruchomienie Programu Motywacyjnego 

istotnie wspomoże proces pozyskiwania, utrzymywania i motywowania doświadczonej kadry oraz 

przyczyni się do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych celów strategicznych 

Emitenta. 

 

 Zmiany w organach zarządzających i nadzorujących 
 

W dniu 31.10.2017r. wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Sebastiana Młodzińskiego z funkcji Członka 

Zarządu ze skutkiem na 30.11.2017r. (raport EBI nr 7/2017). Pan Sebastian Młodziński jest jednym z 

założycieli Spółki i odpowiada za obszar marketingu i Public Relations. Ze względu na rosnące 

znaczenie tego obszaru na obecnym i planowanym etapie rozwoju Emitenta, po konsultacjach z 

pozostałymi założycielami Spółki, pan Sebastian Młodziński uznał, iż ze względu na swoją aktywność 

zawodową prowadzoną również poza strukturami Emitenta, nie będzie w stanie już poświęcać 

odpowiednio dużej ilości czasu na realizację obowiązków Członka Zarządu i Dyrektora Marketingu.  

Na chwilę obecną Emitent zakończył już rekrutację w celu uzupełnienia kadr w obszarze marketingu, 

a Przewodniczący RN zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Zarządu od 

dnia 1.12.2017r. 

Jednocześnie pan Sebastian Młodziński, jako jeden z trzech największych akcjonariuszy Spółki (17,7% 

udziału w głosach na WZ) zadeklarował zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej i dalszego 

wspierania rozwoju Emitenta swoim doświadczeniem biznesowym z pozycji nadzorczej. Równolegle 

Emitent otrzymał rezygnację pani Mai Młodzińskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 

dzień 30.11.2017r. (raport EBI nr 8/2017). Wobec powyższego od dnia 01.12.2017 r. Rada Nadzorcza 

funkcjonowałaby w niepełnym, czteroosobowym składzie do czasu powołania nowego członka 

przez Walne Zgromadzenie. Na najbliższym NWZ, zwołanym na dzień 29.11.2017r., w porządku obrad 

przewidziano głosowanie w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

5. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 

kwartalnym. 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników. 
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6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o 

których mowa w § 10 pkt 13 a) załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego 

systemu obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz 

harmonogramu ich realizacji 

 

KOMERCJALIZACJA Proces rozpoczęcia pełnej  komercjalizacji rozwiązań XTPL przebiega w trzech fazach. 

Faza I (zakończona) – opracowanie prototypu drukarki laboratoryjnej i formuły tuszu 

kompatybilnego z drukarką. Na tym etapie Emitent nie osiąga przychodów z 

działalności operacyjnej, działalność finansowana jest w większości przy 

wykorzystaniu zewnętrznych źródeł w postaci m.in. grantów i dotacji oraz środków 

własnych, w tym pozyskanych z oferty publicznej serii M. 

Faza II (aktualna) – testy, produkcja i sprzedaż drukarek laboratoryjnych (wraz z 

nanotuszem) z przeznaczeniem do centrów badawczo – rozwojowych, zarówno 

przemysłowych jak i naukowych. Celem tej fazy jest:  

 walidacja technologii (zaprezentowanie jej działom badawczym i technologicznym 

potencjalnych klientów oraz osobom opiniotwórczym w branży), zbudowania relacji na 

poziomie technologicznym (niezbędne dla efektywnego dalszego rozwoju technologii) 

 umożliwienie klientom prototypowania (prototypowe warstwy TCF do nowych aplikacji)  

 uzyskanie pierwszych przychodów – potwierdzenie możliwości komercjalizacji technologii 

 uzyskanie informacji zwrotnej odnośnie potencjalnych innych zastosowań technologii 

W tej fazie Emitent zakłada uzyskanie pierwszych przychodów, generowanych przez 

sprzedaż i wynajem drukarek laboratoryjnych oraz sprzedaż nanotuszy do nich. 

Uzyskanie przychodów możliwe będzie po zakończeniu fazy beta testów 

rozwiązania technologicznego.  

Faza III  – produkcja i sprzedaż drukarek przemysłowych i nanotuszy do szerokich 

zastosowań produkcyjnych. Drukarka przemysłowa będzie różniła się od 

laboratoryjnej zarówno rozmiarem, funkcjonalnością (większa wydajność), jak i 

stopniem dojrzałości technologicznej (dodatkowe prace rozwojowe niezbędne do 

przejścia z poziomu technologicznego drukarki laboratoryjnej, oparte o informacje 

zebranie dzięki podejściu MVP). 

W ramach tej fazy Emitent zakłada, że drukarki produkowane będą przez 

zewnętrznego partnera (na zlecenie Emitenta), głowice drukujące przez Emitenta, 

a nanotusz przez podwykonawcę. Emitent bezpośrednio sprzedawać będzie 

nanotusz (wykonany w oparciu o zdolności produkcyjne partnera) oraz głowice 

drukarki a także usługę wdrożenie technologii u klienta (doradztwo 

technologiczne). 

W tej fazie Emitent zakłada uzyskanie przychodów, generowanych przez sprzedaż 

głowic drukujących (przychody jednorazowe), nanotuszu (sprzedaż powtarzalna) 

oraz usługi wdrożeniowe dedykowane nowej technologii (sprzedaż jednorazowa) 

 

Najważniejsze działania strategiczne planowane przez Emitenta w obszarze komercjalizacji technologii: 

 przygotowanie do produkcji seryjnej i sprzedaży drukarek laboratoryjnych (w tym beta testy u 

potencjalnych klientów) 2017/2018, 

 rozbudowa rodziny patentowej związanej z technologią XTPL 2018, 

 promocja technologii na wybranych międzynarodowych imprezach targowych 2017-2019, 

 utworzenie dedykowanych struktur rozwoju rynkowego i sprzedaży 2017/2018, 

 nawiązanie współpracy w zakresie R&D z potencjalnymi klientami oraz instytutami badawczymi 

z obszaru elektroniki drukowanej 2018, 

 rozwój działalności laboratorium aplikacyjnego oraz tworzenie kolejnych laboratoriów 

aplikacyjnych (w tym badanie nowych zastosowań) 2017/2018, 

 projektowanie i budowa prototypu głowic drukujących do zastosowań przemysłowych 

2018/2019, 

1 

2 
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 pozyskanie dodatkowego dofinansowania o charakterze dotacyjnym do wsparcia fazy 

komercjalizacji technologii 2018. 

Główne inwestycje rzeczowe planowane przez Emitenta koncentrować się będą na: 

 finansowaniu produkcji submikronowych drukarek laboratoryjnych XTPL przeznaczonych na 

wynajem: około 1.100 tys. zł (2018r./2019r.), 

 zakupach i budowie wyposażenia laboratoriów aplikacyjnych: około 800 tys. zł (2017r./2018r.), 

 budowie prototypów przemysłowych głowic drukujących i prototypu drukarki przemysłowej: 

około 2.300 tys. zł (2018r./2019r.). 

7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywność. 

Głównym obszarem działalności spółki jest rozwijanie i komercjalizacja innowacyjnej technologii ultra -

precyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. W szczególności komercjalizacja dotyczy 

technologii drukowania nanomateriałów, uzyskując szerokości drukowanych linii poniżej 1 mikrometra. 

W okresie objętym raportem Emitent rozpoczął prowadzenie wewnętrznych testów (tzw. testy alfa) 

drukarki laboratoryjnej umożliwiającej bardzo precyzyjne drukowanie różnych nanomateriałów  oraz 

kontynuował prace mające na celu wykorzystania rozwijanej technologii w  obszarze transparentnych 

warstw przewodzących (TCF) do zastosowań w wyświetlaczach i ogniwach słonecznych, a także 

rozpoczął wstępne prace B+R w zakresie przystosowania rozwijanej technologii do naprawy defektów w 

strukturach metalicznych tzw. „open-defect repair”, które to defekty powstają w sposób statystyczny przy 

produkcji cienkowarstwowych struktur metalicznych. 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji. 

Nie dotyczy. Na chwilę publikacji raportu Emitent nie posiada jednostek zależnych i w związku z tym nie 

tworzy grupy kapitałowej 

9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań. 

Nie dotyczy. Na chwilę publikacji raportu Emitent nie posiada jednostek zależnych i w związku z tym nie 

tworzy grupy kapitałowej. 

 

10. Informacja o strukturze akcjonariatu spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz 

głosach na WZ na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego. 

 

L.p

. 
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1. Filip Granek 303 000 17,87% 303 000 17,87% 

2. Sebastian Młodziński 300 000 17,70% 300 000 17,70% 

3. Leonarto Sp. z o.o. 298 000 17,58% 298 000 17,58% 

4. TPL Sp. z o.o.* 140 020 8,26% 140 020 8,26% 

5. Stefan Twardak 103 081 6,08% 103 081 6,08% 
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6.  Heidelberger Beteiligungsholding AG 102 000 6,02% 102 000 6,02% 

7. 
Universal-Investment GmbH  
(w imieniu Acatis Investment GMBH) 

94 000 5,55% 94 000 5,55% 

8.  Pozostali 457 119 20,95% 457 119 20,95% 

  RAZEM 1 695 220 100% 1 695 220 100% 

*34% udziałów w spółce TPL Sp. z o.o. posiada Filip Granek, 33% posiada Sebastian Młodziński a 33% Adriana Pankiewicz – żona Prezesa 

Zarządu i jedynego udziałowca Leonarto Sp. z o.o. 

 

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu 

na pełne etaty 

Spółka zatrudnia na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty 24,32 osób (wg stanu na dzień 

30.09.2017 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu: 

 

Filip Granek – Prezes Zarządu 

 

 

 


