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KIM JESTEŚMY?

XTPL S.A. jest spółką działającą w segmencie nanotechnologii.

Interdyscyplinarny zespół XTPL rozwija innowacyjną w skali globalnej,

chronioną międzynarodowym zgłoszeniem patentowym technologię,

umożliwiającą ultraprecyzyjny druk nanomateriałów. Rozwiązanie XTPL ma

wszelkie cechy technologii przełomowej – tzw. disruptive technology

i będzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac

badawczych, mających na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich

zastosowań na konkretnych polach aplikacyjnych. Obecnie spółka skupia

się na efektywnej komercjalizacji swoich unikalnych rozwiązań.

xt-pl.com
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CO JEST NASZYM CELEM?

Misja  
XTPL jest liderem w zakresie dostarczania zaawansowanych rozwiązań 
nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość.

Wizja:
Będziemy wspierać firmy, aby osiągnęły przewagę rynkową poprzez 
wykorzystanie unikalnej wiedzy i rozwiązań XTPL w dziedzinie nanodruku.

xt-pl.com



W CZYM TKWI NASZA SIŁA?
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TECHNOLOGIA

interdyscyplinarny, dobrze 
zbilansowany zespół o szerokiej 
wiedzy & doświadczeniu w 
dziedzinach:

• chemii
• fizyki
• elektroniki
• mechaniki
• inżynierii materiałowej
• symulacji numerycznych

10 osób z tytułem doktora nauk 

Liderzy biznesu & wysoko 
wykwalifikowani profesjonaliści
posiadający know-how & 
doświadczenie w:

• rozwoju produktów
• marketingu i komunikacji
• wdrażaniu innowacji
• finansach
• sprzedaży B2B
• rynku kapitałowym

... i szereg sukcesów osiągniętych 
na międzynarodowych rynkach

BIZNES
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JAKIE OFERUJEMY ROZWIĄZANIE?

Zaprojektowany przez XTPL układ drukujący pozwala na precyzyjne

nanoszenie na podłoże specjalnie skomponowanego w laboratoriach

firmy tuszu. Nanocząstki w tuszu pod wpływem zewnętrznego pola

elektrycznego tworzą zgodne z zadanymi parametrami linie przewodzące

prąd elektryczny. Grubość poszczególnych linii, ich długość oraz

odległość pomiędzy nimi zależą zatem od konkretnego zastosowania.

XTPL tworzy kompleksowe modele numeryczne oraz stosuje

zaawansowaną charakteryzację nanotuszów oraz nadrukowanych linii.

Dzięki temu spółka nieustannie optymalizuje swoją innowacyjną

technologię oraz dostosowuje proces do kolejnych wymogów

wdrożeniowych.
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JAKIE MAMY KOMPETENCJE?
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NANODRUKOWANIE

XTPL linia Ag

ludzki włos 

ultraprecyzyjny druk elektrod o szerokości nawet kilkaset 
razy cieńszej od grubości ludzkiego włosa

nasza technologia zrewolucjonizuje takie dziedziny, jak: elektronika 
drukowana, ogniwa słoneczne, ekrany dotykowe, wearables, 
inteligentne opakowania, motoryzacja, biosensory, urządzenia 
medyczne, technologia zabezpieczeń antypodróbkowych oraz tzw. 
open defect repair (naprawa zerwanych połączeń metalicznych)

nanometryczna linia przewodząca



PROCES DRUKOWANIA XTPL

xt-pl.com

W trakcie zaprojektowanego przez nas procesu tworzenia linii przewodzących 
głowica drukująca nanosi odpowiednio skomponowany tusz - nanocząstki w 
mieszaninie rozpuszczalników - na nieprzewodzące podłoże, np. takie jak szkło lub 
elastyczna folia

Pod wpływem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego nanocząstki grupują się w 
bardzo określony i kontrolowany sposób tworząc linię. Proces odbywa się pomiędzy 
dwiema elektrodami: stacjonarną oraz ruchomą. 
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PROCES DRUKOWANIA XTPL

Funkcjonalność linii: przewodząca, optycznie, biologicznie i chemicznie 

aktywna

Nanomateriały: metaliczne i półprzewodnikowe

Szerokość linii: od 100 nm do 3 μm

Długość linii: do 25 cm

Stosunek wysokości do szerokości: 1, w jednym przebiegu głowicy 

drukującej

Bardzo niskie napięcie: 5-30 V

Substraty: np. szkło, folia, PCB

Rezystancja: 2 Ω / μm (dla linii o grubości 1 μm), próbki zawierające 

20-40% Ag  - grubość 100-400 nm
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Ruchoma elektroda kieruje formowaniem linii, która staje się przedłużeniem elektrody 
nieruchomej. Finalnie następuje zwarcie głowicy drukującej z metalową płytką, z którą 
następnie łączy się linia, po czym głowica drukująca zbiera nadmiar tuszu.



PROCES DRUKOWANIA XTPL W PORÓWNANIU Z INNYMI METODAMI
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METODA XTPL
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CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Metoda drukowania XTPL i formuła tuszu

są objęte zgłoszeniem patentowym

złożonym we współpracy z brytyjską firmą

prawniczą Gill Jennings & Every LLP.

Ochrona patentowa zostanie rozszerzona

na ok. 30 krajów.

Gill Jennings & Every LLP, Londyn UK

Unikalna metoda drukowaniaUnikalny nanotusz

Chmura patentowa

xt-pl.com
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SEGMENTY APLIKACYJNE
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SEGMENTY APLIKACYJNE

OPEN DEFECT REPAIR - naprawa zerwanych połączeń
metalicznych w:

• krzemowych ogniwach fotowoltaicznych
• wyświetlaczach TFT/LCD/OLED
• obwodach scalonych 
• płytkach PCB
• modułach MCM
• maskach fotolitograficznych

TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE (TCF) dla:

• wyświetlaczy
• cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych
• ekranów dotykowych lub smartfonów

ROZWIĄZANIA LAB-ON-A-CHIP

ZABEZPIECZENIA 

ANTYPODRÓBKOWE

WEARABLES

INTELIGENTNE OPAKOWANIA

ELEKTRONIKA DRUKOWANA

BIOSENSORY
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SEGMENTY APLIKACYJNE
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OPEN DEFECT REPAIR - NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH

xt-pl.com

Struktury przewodzące w skali mikro i nano są niezbędne w szeroko pojętej elektronice (tj. w układach scalonych, wyświetlaczach 

LCD/OLED, płytkach PCB, ogniwach słonecznych, itp.). W zależności od zastosowania, struktury przewodzące 

są wytwarzane przy użyciu następujących technologii: 

a) technologii cienkowarstwowych (ścieżki o szerokości 7nm–50 μm, fotolitografia, naparowywanie próżniowe, napylanie, wytrawianie)

b) technologii grubowarstwowych (ścieżki o szerokości 50–100 μm, sitodruk, druk atramentowy, druk szablonowy, wytrawianie)

Najczęstsze defekty występujące przy produkcji takich mikro- i nanostruktur to: 

• przerwanie ścieżek przewodzących ze względu na lokalny brak materiału przewodzącego (tzw. open defects) 

• zwężenie ścieżek przewodzących (tzw. near open defects), występujące, gdy szerokość lub wysokość ścieżki przewodzącej jest 

mniejsza niż wymagana. Zwężenie może przekształcić się w całkowite zerwanie ścieżek przewodzących w trakcie przebiegu 

procesu produkcyjnego lub z powodu obciążenia eksploatacyjnego. 

Jest to istotny problem, gdyż ww. linie przewodzące są stosowane w półproduktach, których cena produkcji stanowi znaczną 

część kosztu produktu końcowego. Problem ten jest potęgowany przez ciągłe dążenie do miniaturyzacji urządzeń elektronicznych.
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OPEN DEFECT REPAIR – POTENCJALNE BRANŻE

xt-pl.com

OGNIWA SŁONECZNE

defekty linii przewodzących są najczęściej 
występującym błędem produkcyjnym, który 
prowadzi do odrzucenia gotowego ogniwa 

słonecznego (jest to przyczyna 58% odrzutów)

WYŚWIETLACZE 
TFT/LCD

sektor charakteryzujący się bardzo dużą liczbą 
defektów; udział odrzutów w produkcji sięga 
nawet 50%; zwiększanie rozdzielczości przy 

równoczesnym powiększeniu wymiarów 
wyświetlacza zwiększa liczbę linii przewodzących 
i ryzyko defektów; wysokie koszty materiałowe, 

które stanowią od 50% do 70% całkowitych 
kosztów produkcji = nacisk na wysoką 

wydajność i skuteczne metody naprawy

płytki PCB

Obecne trendy w rozwoju płytek PCB wiążą się 
z koniecznością uzyskiwania ścieżek węższych 
niż d <20 μm i tworzenia paneli izolacyjnych z 
materiałów o niskiej temperaturze topnienia, 

takich jak polytetraflouroethylen (PTFE), 
polymid, benzocyclobutan (BCB) oraz glass-
epoxy (np. FR-4). Stawia to nowe wyzwania 

wobec metod naprawy defektów.

MODUŁY MCM
Typowy pakiet (cienkowarstwowe metody

pakowania) dla modułów MCM posiada ponad 
1000 sygnałów wejścia/ wyjścia. Niestety, 

cienkowarstwowa technologia produkcji modułów 
MCM sprzyja przerywaniu ścieżek.

UKŁADY SCALONE
Wraz z miniaturyzacją struktur układów scalonych, 

edycja i naprawa ścieżek metalicznych staje się 
coraz bardziej złożona. Obecnie jedyną opracowaną 
metodą edycji kontaktów o szerokości mniejszej niż 
1 μm jest focused ion beam (FIB). Niemniej, metoda 

ta nie nadaje się do edycji ścieżek metalicznych 
powyżej 100 μm, cechujących się wysoką 

rezystancją elektryczną. Poza tym, metoda ta 
powoduje zniszczenie aktywnych systemów 

elektronicznych w systemach scalonych (ESD –
electrostatic discharge defects) i posiada inne wady, 

utrudniająe lub uniemożliwiają naprawę i analizę 
systemu scalonego.

MASKI 
FOTOLITOGRAFICZNE
Są one kluczowym elementem w produkcji 

mikroelektroniki. Jednak postępująca miniaturyzacja i 
coraz większa złożoność struktur powodują wzrost 

cen zestawów masek fotolitograficznych;
koszt naprawy defektów, analizy i zapewnienia jakości 
stanowi 40% całkowitego kosztu maski, przekraczając 

koszt produkcji. Defekty lokalnego braku warstwy 
metalicznej (defekty transparentne) są częstymi i 
trudnymi do naprawy błędami produkcyjnymi.
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OPEN DEFECT REPAIR – OBECNY STANDARD

Obecna 
technologia

niezwykle złożona (LCVD, FIB)

wykorzystuje toksyczne i niebezpieczne gazy (LCVD)

długi czas wykonania (LCVD, FIB, DLD)

Brak alternatywy …?

A 
jednak!

xt-pl.com

LCVD (Laser Chemical Vapour Deposition), DLD (Direct Laser Deposition), FIB (Focused Ion Beam)

ograniczona możliwość uzyskania wielkości poniżej 10 μm (LCVD,DLD);

niszczenie aktywnych systemów w układach scalonych (FIB)
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OPEN DEFECT REPAIR – ROZWIĄZANIE XTPL 

xt-pl.com

Firma XTPL opracowała innowacyjną głowicę drukującą i dedykowane nanotusze

do naprawy przerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach

elektronicznych w skali mikrometrycznej i nanometrycznej (<1 μm), co w

powiązaniu z optycznymi systemami detekcji już stosowanymi na rynku stanowi

kompleksowe rozwiązanie technologiczne do wdrożenia na liniach do produkcji,

m.in. ogniw słonecznych, wyświetlaczy LCD/OLED, płytek PCB, modułów MCM

i układów scalonych. Rozwiązanie XTPL umożliwia naprawę przerwanych linii

przewodzących już na etapie produkcji, bez skomplikowanych, powolnych i

kosztownych procesów próżniowych.
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OPEN DEFECT REPAIR – - NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH

xt-pl.com

Istnieje zapotrzebowanie na nową technologię do naprawy 
uszkodzonych struktur przewodzących

Technologia XTPL jest odpowiedzią na wymagania w tym 
zakresie, gdyż eliminuje wszystkie wady dotychczasowych 
metod



OPEN DEFECT REPAIR – PORÓWNANIE METOD

Parametr FIB LCVD XTPL*
(wstępne wyniki 
laboratoryjne)

Wpływ na

Minimalny rozmiar elementu [um] < 0,05 > 5 0,2–1 Elastyczność procesu

Szybkość nanoszenia [um3/s] 0,05 10 50 Wydajność

Maksymalna długość linii < 100 um W zakresie mm W zakresie cm Elastyczność procesu

Wymagana komora próżniowa Tak Tak Nie Koszt procesu i wydajność

Wymagane toksyczne/niebezpieczne 

gazy/media
Nie Tak Nie Koszt procesu i wydajność

Uszkodzenie powierzchni Tak Tak Nie Elastyczność procesu

Cena
$$$

Wysoka

$$

Średnia

$

Niska
Koszt procesu
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OPEN DEFECT REPAIR – KORZYSTNA PROPOZYCJA ZE STRONY XTPL

xt-pl.com

TECHNOLOGIA XTPL

jest odpowiedzią na 

wymagania w tym 

zakresie, 

gdyż eliminuje wszystkie 

wady dotychczasowych 

metod

Istnieje zapotrzebowanie 

na 

nową technologię 

do naprawy 

uszkodzonych struktur 

przewodzących

opłacalna naprawa zerwanych połączeń

mniejsza szerokość drukowanych linii 
przewodzących z równoczesną redukcją 
odległości między nimi

większa całkowita długość linii 
przewodzących 

redukcja naprężeń mechanicznych, 
termicznych i elektromagnetycznych w 
procesie produkcji i naprawy

możliwość niskokosztowej 
naprawy

brak konieczności 
stosowania toksycznych 
substancji

możliwość zapewnienia 
wysokiej wydajności w 
zastosowaniach 
przemysłowych

WYMAGANIA

ZALETY



TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE - TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS (TCF)

5

Transparentne Warstwy Przewodzące - wartość tego rynku szacowana była na ok. 5 mld

USD w 2016r. (na podstawie m.in. raportu IDTechEx z 2016 r. oraz danych

www.statista.com). Działanie wyświetlaczy, ogniw słonecznych, ekranów dotykowych czy

smartfonów wymaga m.in. zastosowania warstw przewodzących (TCF) o jak największej

neutralności wobec światła (absorbowanego bądź emitowanego przez urządzenie) i

jednocześnie z jak najwyższymi parametrami przewodzenia. Obecnie najczęściej stosowane

warstwy TCF oparte są na tlenku indowo-cynowym (ang. indium-tin oxide ITO). Ind jest

pierwiastkiem rzadkim, którego podaż w skali globalnej jest w większości kontrolowana przez

Chiny (ok. 50%-60% globalnej produkcji) oraz Koreę (15% udziału w rynku). Warstwy oparte

na ITO nie są elastyczne (istotne ograniczenie dla producentów elektroniki), w

niewystarczającym stopniu przewodzą prąd i mają ograniczoną transparencję optyczną. Z

uwagi na ograniczenia ITO, spółki technologiczne na całym świecie poszukują technologii

nowej generacji warstw TCF jako alternatywy dla ITO. Taką technologię opracowało i wdraża

XTPL.
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TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – OBECNY STANDARD

Obecna technologia

wieloetapowy, skomplikowany proces

niska transparentność optyczna i niskie 
przewodzenie

drogie – technologia oparta na rzadkim 
pierwiastku – ind 

Brak alternatywy …?

A 
jednak!

xt-pl.com

brak elastyczności



TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – KORZYSTNA PROPOZYCJA XTPL

xt-pl.com

Technologia 
opracowana 

i obecnie wdrażana 
przez XTPL –
rozwiązanie 
zapewnia: 

Wyświetlacze, ogniwa 

słoneczne, ekrany 

dotykowe lub smartfony 

wykorzystują m.in. 

transparentne warstwy 

przewodzące (TCF) 

najwyższa możliwa 

neutralność dla światła 

(absorbowanego lub 

emitowanego przez 

urządzenie)

najwyższe parametry 

przewodzenia

pełna transparentność

doskonałe parametry przewodzenia

niskie koszty produkcji dzięki zastosowaniu 
powszechnie dostępnych materiałów (np. srebra), 
co może zapewnić pożądaną niezależność 
technologiczną od indu

WYMAGANIA
ZALETY

elastyczność warstw przewodzących, która 
umożliwi producentom elektroniki rozwijanie 
i dostarczanie klientom rewolucyjnych rozwiązań 
nowej generacji
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ELEKTRONIKA DRUKOWANA
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Oczekuje się, że elektronika drukowana będzie sprzyjać rozpowszechnianiu tańszej, energooszczędnej

elektroniki w zastosowaniach takich jak elastyczne wyświetlacze, monitory, ekrany dotykowe,

inteligentne etykiety, dekoracyjne znaki i animowane plakaty lub aktywna odzież. Zakres zastosowań jest

niezwykle szeroki.

Według dostępnych badań wartość tego rynku w 2017 r. szacuje się na ok. 9,3 mld USD, podczas gdy

w 2027 roku prognozowana wartość tego sektora wynosi 73,4 mld USD, co daje CAGR w latach 2017-

2027 na poziomie 10%. Rozwiązanie XTPL, ze względu na charakter platformowy, ma być oferowane

do całej branży elektroniki drukowanej.
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WYNIKI FINANSOWE

xt-pl.com



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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Nazwa pozycji 2016 2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38,58 2 205,90

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym dotacje) 0,00 1 774,34

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 38,58 431,56

B. Koszty działalności operacyjnej 2 321,73 6 044,14

I. Amortyzacja 295,63 469,88

II. Zużycie materiałów i energii 71,14 312,18

III. Usługi obce 928,80 2 239,52

IV. Podatki i opłaty, w tym: 13,05 47,37

V. Wynagrodzenia 827,32 2 291,50

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 155,00 394,61

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 30,79 289,08

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2 283,15 -3 838,24

D. Pozostałe przychody operacyjne 1,20 0,01

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,13 0,94

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) -2 282,08 -3 839,17

G. Przychody finansowe 0,00 35,73

H. Koszty finansowe 6,89 47,18

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -2 288,97 -3 850,62

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -2 288,97 -3 850,62



PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
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2016 2017 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto                                                                              -2 288,97 -3 850,62
II. Korekty razem                                                                                   403,22 179,62
1. Amortyzacja                                                                                      295,63 469,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                         0,00 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                          0,00 36,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                       0,00 -35,73
5. Zmiana stanu rezerw                                                                              0,00 0,00
6. Zmiana stanu zapasów                                                                             -94,93 87,98
7. Zmiana stanu należności                                                                          -106,02 -143,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                       352,61 304,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                          -5,49 -539,43
10. Inne korekty                                                                                    -38,58 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)                                  -1 885,75 -3 671,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy                                                                                           0,00 35,73
II. Wydatki                                                                                         231,99 617,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                     231,99 617,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                  -231,99 -581,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy                                                                                           3 386,42 10 724,08
1.   Wpływy netto z wydania  udziałów (emisji akcji)  i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

2 894,96 9 389,33

2. Kredyty i pożyczki 350,22 1 265,95
4. Inne wpływy finansowe 141,24 68,80
II. Wydatki                                                                                         0,00 1 682,26
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 1 605,27
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 40,82
8. Odsetki 0,00 36,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 386,42 9 041,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 268,68 4 789,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 1 268,68 4 789,31
F. Środki pieniężne na początek okresu 152,26 1 420,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D),w tym 1 420,94 6 210,25



KURS AKCJI
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Spółka planuje wejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskać tzw. „jednolity paszport europejski”. Zarząd XTPL będzie
jednocześnie dążył do tego, aby spółka była notowana równolegle na rynku Open Market we Frankfurcie, funkcjonującym przy Deutsche Börse. Dual listing
przybliży XTPL inwestorom z Europy Zachodniej, która jest jednym z kluczowych kierunków zagranicznej ekspansji planowanej na 2018 r. w procesie
komercjalizacji rozwiązań oferowanych przez spółkę.



STRUKTURA AKCJONARIATU
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Założyciele firmy XTPL, Filip Granek i Sebastian

Młodziński, a także inwestor Konrad Pankiewicz (który

finansuje firmę poprzez spółkę Leonarto Ltd.) kontrolują

ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W

strukturze akcjonariatu, z udziałem ponad 5%, znajdują się

również dwa niemieckie fundusze inwestycyjne: Acatis

Investment GMBH oraz Heidelberger Beteilungsholding

AG (podmiot zależny od Deutsche Balaton AG)
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017
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SUBSKRYPCJA AKCJI SERII M, DEBIUT NA NEWCONNECT I MIĘDZYNARODOWI INWESTORZY W SPÓŁCE
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W III kwartale 2017 r. spółka przeprowadziła subskrypcję publiczną akcji serii

M. W ramach przeprowadzonej emisji pozyskano kwotę 10,2 mln PLN,

finansującą proces komercjalizacji rozwijanej technologii. 8 września 2017 r.

zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w

sprawie wprowadzenia akcji XTPL S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie

Obrotu na rynku NewConnect. 14 września 2017 r. miało miejsce pierwsze

notowanie akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia oferty publicznej,

rejestracji emisji akcji serii M oraz transakcji na papierach wartościowych

Emitenta dwa duże międzynarodowe fundusze inwestycyjne - ACATIS

Investment GmbH oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG – przekroczyły

próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

xt-pl.com



SUKCESY PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I NOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII XTPL
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W wyniku prowadzonych w 2017 r. prac badawczo-rozwojowych spółka

przełamała barierę technologiczną w zakresie precyzji druku linii

przewodzących. Obecna technologia XTPL pozwala na druk linii o grubości

poniżej 100 nm (przy wstępnym celu na poziomie 400 nm). Zespół

technologiczny spółki z sukcesem zakończył również pilotażowy etap prac w

obszarze open–defects repair, otwierając tym samym możliwość zastosowania

technologii rozwijanej przez Spółkę do naprawy uszkodzonych na etapie

produkcji połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach

elektronicznych. Rozwiązanie może być potencjalnie wdrożone u

producentów wyświetlaczy TFT/LCD, krzemowych ogniw słonecznych,

układów scalonych oraz płytek PCB czyli na rynku wartym 4,5 mld USD.

xt-pl.com



UMOWA DOFINANSOWANIA PROJEKTU DEMONSTRACYJNYCH PROTOTYPÓW DRUKARKI LABORATORYJNEJ

35

13 grudnia 2017 r. spółka podpisała umowę dofinansowania projektu

opracowania demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014 – 2020. Celem dofinansowanych prac jest

komercjalizacja drukarek laboratoryjnych, w tym opracowanie

demonstracyjnych prototypów komercyjnych drukarek laboratoryjnych i

kompatybilnych nanotuszów. Projekt zakłada także wewnętrzne i

zewnętrzne testy drukarek. Realizacja planowanych prac będzie dla

firmy kolejnym istotnym krokiem w kierunku komercjalizacji

przełomowej technologii druku ultracienkich linii przewodzących do

zastosowań w dziedzinie elektroniki drukowanej. Kwota dotacji wynosi

2,5 mln PLN, a całkowita wartość projektu to 4,5 mln PLN.

xt-pl.com



PODJĘCIE DECYZJI O ZMIANIE SYSTEMU NOTOWAŃ
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12 grudnia 2017 r. zarząd XTPL S.A. podjął uchwałę w sprawie

rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z

Alternatywnego Systemu Obrotu - rynku NewConnect - na rynek

regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednolity

paszport europejski -uzyskany w przypadku przeniesienia na rynek

regulowany - pozwoli spółce podjąć starania o równoległe notowanie

akcji na otwartym rynku giełdowym Open Market (Freiverkehr),

funkcjonującym przy Deutsche Börse AG, jednej z największych giełd

papierów wartościowych na świecie.

xt-pl.com



NAGRODA TECHNICAL DEVELOPMENT MANUFACTURING AWARD I NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP
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Prototyp drukarki laboratoryjnej XTPL, zaprezentowany podczas targów

IDTechEx Show Printed Electronics Europe w Berlinie w maju 2017 r.,

został wyróżniony prestiżową branżową nagrodą Technical

Development Manufacturing Award. W skład jury przyznającego

nagrodę weszli m.in: Ashutosh Tomar, główny inżynier ds. strategii

technologicznych w Jaguar Land Rover, oraz profesor Ulrich

Moosheimer z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium.

16 listopada 2017 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie Prezydent

Andrzej Duda uhonorował XTPL Nagrodą Gospodarczą Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda jest przyznawana firmom, w znaczący

sposób wpływającym na rozwój gospodarki Polski i budującym

pozytywny wizerunek kraju na całym świecie. Wyróżnienie zostało

przyznane w specjalnej kategorii Startup_PL, dedykowanej

przedsiębiorstwom istniejącym na rynku nie dłużej niż 5 lat, które

stworzyły innowacyjny produkt lub technologię.
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CELE W KOLEJNYCH OKRESACH
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ETAPY KOMERCJALIZACJI

• Opracowanie laboratoryjnego prototypu 
drukarki i formuły kompatybilnego z nią 
nanotuszu.

Na tym etapie spółka nie osiągała 
przychodów z działalności operacyjnej, 
działalność finansowana prowadzona była 
w większości przy wykorzystaniu 
zewnętrznych źródeł w postaci m.in. 
grantów, dotacji oraz środków 
pozyskanych z emisji akcji

FAZA I (zakończona)

Opracowanie prototypu

• Oferowanie produktu w fazie MVP (minimum viable 
product – produkt o kluczowej funkcjonalności) 
w postaci drukarki laboratoryjnej 

• Drukarka laboratoryjna jest kierowana do centrów 
R&D zarówno podmiotów biznesowych, jak i 
naukowych 

• Walidacja technologii i jej zaprezentowanie działom 
badawczo-rozwojowym potencjalnych klientów 

• Zbudowanie relacji na poziomie technologicznym, 
umożliwienie klientom prototypowania

• Zdefiniowanie kolejnych przełomowych zastosowań 
na konkretnych polach aplikacyjnych

Zakładane uzyskanie pierwszych przychodów a) 
sprzedaż drukarek laboratoryjnych oraz sprzedaż 
nanotuszów b) zawarcie umów JDA (Joint Development 
Agreement) w zakresie rozwoju technologii 

• Oferowanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu 
• Drukarka przemysłowa będzie różniła się od 

laboratoryjnej zarówno rozmiarem, funkcjonalnością 
(większa wydajność), jak i stopniem dojrzałości 
technologicznej 

• Bezpośrednia sprzedaż nanotuszów i głowic 
drukujących, a także usługi wdrożenia technologii 
u klienta (doradztwo technologiczne). 

Źródłem przychodów ma być sprzedaż głowic 
drukujących (transakcje jednorazowe), sprzedaż 
nanotuszu (transakcje powtarzalne) oraz sprzedaż 
dedykowanych usług wdrożeniowych (transakcje 
jednorazowe).

FAZA II (w realizacji)

Sprzedaż urządzeń do centrów R&D 
oraz zawarcie umów JDA

FAZA III

Sprzedaż urządzeń przemysłowych i oferowanie 
kompleksowych rozwiązań

2017 2018-2019 III kw. 2019 > 39
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STATUS PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA OFERTY

Zadanie Stan aktualny

Utworzenie działu rozwoju biznesu, działu 
sprzedaży i aktywne działania marketingowe

• Zatrudnienie dwóch liderów rozwoju biznesu (od października/listopada)
• Badanie rynku ID TechEX, kwiecień 2017
• Udział w targach IDTechEX – Printed Electronics, maj 2017, Berlin
• Udział w targach Techinnovation, wrzesień 2017, Singapur
• Udział w IDTechEx Show! – Printed Electronics, listopad 2017, Santa Clara (USA)

Utworzenie laboratoriów aplikacyjnych • Uruchomienie pierwszego laboratorium
• Bieżące prace rozwojowe (dodatkowe 2 drukarki laboratoryjne i 2 badaczy)
• Weryfikacja nowego segmentu aplikacji (open defects repair) 

Produkcja drukarek laboratoryjnych dla 
klientów zewnętrznych

• Wewnętrzne testy alfa w toku (drukarka laboratoryjna i tusz) 
• Zakończenie prac konstrukcyjnych dot. drukarki w wersji beta 

Budowa prototypu głowic drukujących i 
drukarek do zastosowań przemysłowych 

• 2019
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NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE

DZIAŁANIE TERMIN

Budowa i kompleksowe testy wewnętrzne drukarki w wersji beta Q1 2018

Podpisanie umów JDA z doświadczonymi graczami w sprawdzonych segmentach aplikacji jako wstęp do wdrożenia 
przemysłowego w przyszłości 2018

Ustanowienie Komitetu Doradczego H1 2018

Rozwój rodziny patentowej 2018

Przejście na rynek główny GPW w Polsce H1 2018

Równoległe wejście na inny rynek giełdowy w Europie (np. we Frankfurcie) H2 2018

Uzyskanie dodatkowego grantu na wsparcie procesu komercjalizacji 2018

Wdrożenie nowej strategii rozwoju biznesu 2018



SUBMIKRONOWA DRUKARKA LABORATORYJNA XTPL – WERSJA BETA

Drukarka laboratoryjna w wersji beta umożliwi:

• walidację technologii 

• zaprezentowanie technologii działom badawczo-rozwojowym potencjalnych klientów

• budowanie relacji technologicznych

• prototypowanie przez klientów

• zdefiniowanie kolejnych potencjalnych zastosowań na konkretnych polach aplikacyjnych

Główne cechy:

Funkcjonalność: elektrycznie przewodząca, aktywna optycznie, biologicznie i chemicznie 

Szerokość linii: od 100 nm do 3 μm Długość linii: w zakresie cm

Współczynnik proporcji: 1, dla pojedynczego przebiegu głowicy drukującej

Bardzo niskie przyłożone napięcie: 5–30 VA

Oporność: 2 Ω / μm (dla linii o grubości 1 μm), laboratoryjny prototyp wyprodukowany z masy zawierającej 

20-40% srebra (grubość 100-400nm)

Przykłady zastosowań: elektronika drukowana, ogniwa słoneczne, ekrany dotykowe, wearables, motoryzacja, 

inteligentne opakowania, biosensory, urządzenia medyczne, zabezpieczenia antypodróbkowe, open defect 

repair. 

xt-pl.com 42
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UZNANIE NA CAŁYM ŚWIECIE

Dr Adam Weiss
Prezes Zarządu
WDI

Dr Pierre Verlinden
VP Chief Scientist
TrinaSolar

Dr Markus Glatthaar
Dyrektor Departamentu 
Innowacyjnych Procesów
Fraunhofer ISE

Dr Homer Antoniadis
Globalny Dyrektor ds. Technologii
DuPont

„…niewątpliwie bardzo 
korzystne rozwiązanie 

dla tego segmentu 
rynku”

„... przy odpowiednim 
skalowaniu, 

doskonale się wpisze 
w naszą strategię 
technologiczną...”

„... wyjątkowy i bardzo 
atrakcyjny produkt do 

wykorzystania w 
krzemowych ogniwach 

słonecznych”

„Chętnie rozważymy 
wdrożenie technologii 

XTPL...”



WYBRANE NAGRODY I GRANTY

GRANTFINALISTAZWYCIĘZCA

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA 
DUDY 2017

IDTECHEX PRINTED ELECTRONICS
TECHNICAL DEVELOPMENT 
MANUFACTURING AWARD

MIT ENTERPRISE FORUM 
POLAND

PROGRAM AKCELERATOR CLIMATE KIC 
POLSKA 2016

CLIMATE VENTURE 
SUMMIT

INPHO 
VENTURE SUMMIT

WOLVES SUMMIT

ABSL START-UP CHALLENGE

SME INSTRUMENTS

RPO

NCBR SZYBKA ŚCIEŻKA

PARP

xt-pl.com 44
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PODSUMOWANIE – NAJWAŻNIEJSZE ATUTY

Doskonały 
odbiór przez 

rynek

Jasna strategiaSilny zespół
Światowa 

technologia



XTPL S.A.

Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska  

xt-pl.com Dziękujemy

investors@xt-pl.com

Tel. + 48 717 072 204


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34
	Slajd numer 35
	Slajd numer 36
	Slajd numer 37
	Slajd numer 38
	Slajd numer 39
	Slajd numer 40
	Slajd numer 41
	Slajd numer 42
	Slajd numer 43
	Slajd numer 44
	Slajd numer 45
	Slajd numer 46

