shaping global nanofuture
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W PIGUŁCE

XTPL dostarcza przełomową, przyrostową technologię nanodruku
dla wielu sektorów przemysłu, zapewniającą

niezrównaną
precyzję
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PROBLEM

•

Elektronika drukowana – ciągłe dążenie do miniaturyzacji, brak tanich
i prostych technologii wytwarzania zaawansowanych technologicznie urządzeń

•
a)

Wyświetlacze
przerwane bardzo cienkie ścieżki przewodzące w cienkowarstwowych

układach elektronicznych (open defect) i brak optymalnej metody naprawy
b)

oparte na ITO przezroczyste warstwy przewodzące - drogie, mało elastyczne

WYGIĘTE TCF

(znaczące ograniczenie dla producentów elektroniki), mające niewystarczającą
przewodność elektryczną i ograniczoną przezroczystość optyczną
c)

filtry koloru wytwarzane są z wykorzystaniem metod pochłaniających duże

zasoby materiałów i czasu
•

Biosensory – droga i mało skalowalna produkcja oraz niewydajna
funkcjonalizacja dla danego typu analitu

•

Zabezpieczenia antypodróbkowe - brak prostego i taniego rozwiązania, które
jest nie do podrobienia

xt-pl.com
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ZASTOSOWANIA
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ROZWIĄZANIE

Spółka XTPL opracowała innowacyjną głowicę drukującą i dedykowane nanotusze
umożliwiające ultra-precyzyjne drukowanie nanomateriałów. Ze względu na swój

platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży
elektroniki drukowanej i umożliwi niskokosztową oraz nieskomplikowaną produkcję
przyrostową zaawansowanych technologicznie urządzeń. Technologia ta pozwoli na
wytwarzanie warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych warstw
przewodzących nowej generacji, wykorzystywanych m.in. do produkcji monitorów,

ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy – w tej branży XTPL może
również

dostarczyć

technologię

naprawy

zepsutych

połączeń

metalicznych

w cienkowarstwowych układach elektronicznych (open-defect repair) oraz technologię
dozowania opartą na kropkach kwantowych. Rozwiązanie XTPL otwiera również drogę do
rewolucyjnych zastosowań w zakresie biosensorów i zabezpieczeń antypodróbkowych.

Technologia ta ma wszelkie cechy technologii przełomowej – tzw. disruptive technology
i będzie systematycznie rozwijana w zakresie wybranych pól aplikacyjnych.
xt-pl.com
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NANODRUKOWANIE
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WERYFIKACJA KONCEPCJI – DRUKARKA LABORATORYJNA

Głowica drukująca, elektronika i algorytm XTPL stanowią serce systemu generującego pole
elektryczne i kierującego procesem łączenia nanocząstek. To kompleksowe rozwiązanie zostało
zastosowane w zaprojektowanej i zbudowanej przez zespół XTPL nanometrycznej drukarce
laboratoryjnej. Jest to urządzenie, które oferuje niezbędne funkcjonalności służące do testowania,
oceniania i stosowania technologii formowania linii XTPL z nanometryczną precyzją, umożliwiając
przy tym pozycjonowanie głowicy drukującej z rozdzielczością w skali mikrometrycznej. Układ
elektroniczny drukarki to najwyższej klasy system kontrolno-pomiarowy, który pozwala na
sterowanie procesem drukowania zarówno z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego
przez XTPL, jak i z poziomu systemu użytkownika. Dostarczamy drukarkę z zestawem tuszów,
podłożami testowymi i stołem, który zapewnia właściwe mocowanie próbek i kontrolę termiczną
procesu drukowania. Technologia XTPL wyznacza rewolucyjny standard w dziedzinie nanodruku.

Nanometryczna drukarka laboratoryjna XTPL jest przeznaczona do:
• Centrów R&D zarówno naukowych, jak i przemysłowych
• Projektów rozwoju technologii z potencjalnymi partnerami biznesowymi
• Dalszego rozwoju i definiowania nowych funkcjonalności w zakresie obszarów zastosowań

xt-pl.com
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WYNIKI FINANSOWE
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nazwa pozycji

QII 2018 (tys. PLN)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

505

476

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym dotacje)

505

476

1 245

2 225

I. Amortyzacja

92

136

II. Zużycie materiałów i energii

82

194

421

879

25

17

502

704

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

84

157

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

39

138

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-740

-1 749

D. Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)

-740

-1 749

G. Przychody finansowe

0,00

15

3
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I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-743

-1 746

J. Podatek dochodowy

0,00

-40

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-743

-1 706

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
V. Wynagrodzenia

H. Koszty finansowe

xt-pl.com
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

QII 2017 (tys. PLN)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)

xt-pl.com

QII 2018 (tys. PLN)
-743
-188
93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138
38
-181
0,00
-931

-1 706
97
136
0,00
-14
0,00
0,00
88
-363
284
-33
0,00
-1 609

0,00
147
-147

20
593
-573

998
6
992
-86
-86
646
560

0,00
7
-7
-2 189
-2 189
4 708
2 519
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KURS AKCJI

•

16 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 03/04/2018 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie

i wprowadzenie wszystkich akcji XTPL do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
•

Realizując decyzję akcjonariuszy Spółki, 9 maja 2018 r. Zarząd XTPL złożył do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Obecnie trwają niezbędne czynności po stronie Urzędu i Spółki.

xt-pl.com

12

STRUKTURA AKCJONARIATU
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W QII 2018
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NOWA PRYWATNA EMISJA AKCJI

Niemiecki fundusz ACATIS jest gotowy zainwestować kolejne 4,4 mln zł w
XTPL. Zarządzany przez ikonę niemieckiego rynku kapitałowego - dr.
Hendrika Lebera - fundusz obejmie nową, prywatną emisję akcji Spółki.
ACATIS Investment to istniejący od przeszło trzech dekad fundusz
inwestycyjny,

wyznaczający

standardy,

jeśli

chodzi

o

jakościowe,

selektywne podejście do inwestycji. Nowa runda finansowania od takiego

gracza to najlepszy dowód na potencjał XTPL. Pozyskane środki sfinansują
proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Dolinie
Krzemowej.

xt-pl.com
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OTRZYMANIE ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

W

dniu

18

czerwca,

Emitent

ogłosił,

że

otrzymał

zaproszenie

i wynegocjował umowę o współpracy ze światowym producentem
wyświetlaczy w Chinach (Raport Bieżący ESPI 8/2018). Umowa dotyczy
wykorzystania technologii XTPL w obszarze napraw zepsutych połączeń
metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych (opendefect repair). Potencjalny klient, to spółka notowana na Chińskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych, a jej kapitalizacja przekracza 9 mld USD. Według
niezależnych analiz, wartość światowego rynku napraw zepsutych połączeń
metalicznych jest szacowana na 4,5 mld USD i rośnie w tempie ponad 7%
rocznie.
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PRZESŁANIE PROSPEKTU

16 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
podjęło uchwałę nr. 03/04/2018 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie wszystkich akcji XTPL do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zamiar
ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z nową emisją akcji.
Realizując decyzję akcjonariuszy Spółki, w dniu 9 maja 2018, Zarząd Emitenta
złożył do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie

prospektu emisyjnego. Obecnie prowadzone są niezbędne działania po stronie
Urzędu oraz Emitenta.
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NAGRODA HONOROWA I-ZONE NA DISPLAY WEEK 2018

Display Week w Los Angeles to najważniejsza konferencja branży
producentów

wyświetlaczy.

Wśród

globalnych

potentatów

technologii znalazła się również spółka XTPL, która otrzymała nagrodę
za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników
I-Zone (strefa innowacji) organizowanej w ramach

Display Week.

Wśród innych laureatów znaleźli się tacy giganci jak: Apple, LG
Display, czy Sharp. „Wielki przemysł” docenił tym samym unikalność

rozwiązań polskiej spółki, której laboratorium aplikacyjne rozpoczęło
realizację kilkunastu projektów dla międzynarodowych partnerów –
zarówno przemysłowych jak i naukowych.
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WIESŁAW ROZŁUCKI DOŁĄCZA DO RADY NADZORCZEJ XTPL

16 kwietnia 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki

powołało

Pana

Wiesława

Rozłuckiego,

byłego

prezesa

i współzałożyciela Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na
członka Rady Nadzorczej. Pan Rozłucki został następnie wybrany na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL. Wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie będzie aktywnie wspierać działalność rynku kapitałowego
Spółki oraz jej ogólny ład korporacyjny.
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HAROLD HUGHES DOŁĄCZA DO RADY DORADCZEJ XTPL

Harold Hughes od 40 lat rozwija zaawansowane technologicznie projekty
w Dolinie Krzemowej. Teraz będzie wspierał XTPL w planach globalnej
implementacji rozwiązań nanodruku jako członek Rady Doradczej. Przez
kilkanaście lat był zaangażowany w zarządzanie spółką Intel i Intel Capital. Był
prezesem firmy Rambus notowanej na NASDAQ, aktywnej - między innymi w sektorze półprzewodników. Za jego kadencji wycena spółki przekroczyła 4,5
mld USD. Zasiada w radzie nadzorczej m.in. Quantenna Communications
(chipy Wi-Fi, 0,6 mld USD kapitalizacja na NASDAQ) oraz View Inc. (sektor

smart glass, 715 mld USD finansowania i 1,1 mld USD wyceny). Harold
Hughes wspiera także inną obiecującą firmę z Krzemowej Doliny – doradza
spółce Kateeva, komercjalizującej przełomowe rozwiązania w dziedzinie druku
i tuszów do produkcji nowej generacji ekranów OLED.

xt-pl.com
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RADA DORADCZA XTPL JESZCZE SILNIEJSZA – DOŁĄCZA AMIR NAYYERHABIBI

The Wall Street Journal określił go mianem “seryjnego przedsiębiorcy”.
Doświadczenie zdobywał w Intelu oraz Cisco. Amir Nayyerhabibi – nowy członek
Rady Doradczej XTPL – będzie doradzał i wspierał firmę, wprowadzając ją do

ekosystemu Doliny Krzemowej. Amir Nayyerhabibi podkreśla:
„Dołączam do Rady Doradczej XTPL z silną wiarą, że przełomowe rozwiązania
spółki w dziedzinie nanodruku mają szansę na szybką adopcję w czołowych
firmach z Doliny Krzemowej. Takie pionierskie, mocno technologiczne projekty,
celowane m.in. w branżę półprzewodników trafiają w Stanach Zjednoczonych na
bardzo podatny grunt. Dlatego też zdecydowałem się wesprzeć XTPL w procesie
globalnej ekspansji ”

xt-pl.com
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XTPL BUDUJE STRUKTURY OPERACYJNE W USA

XTPL buduje struktury biznesowe w Dolinie Krzemowej. Za rozwój rynku
i pozyskiwanie klientów odpowiadają lokalni menedżerowie posiadający duże
doświadczenie w branżach, które są kluczowe dla celów komercjalizacji firmy.
Rynek amerykański ma ogromne znaczenie pod względem przemysłowej

implementacji rozwiązań XTPL. Wybór jest nieprzypadkowy – to właśnie na
tym rynku przełomowe technologie rozwijają się najszybciej. XTPL w Dolinie
Krzemowej to mocne nazwiska i idące za nimi zaangażowanie ze strony
liderów tamtejszego, innowacyjnego przemysłu. Rynek amerykański ze
względu na unikalną infrastrukturę biznesową oraz doświadczenie we
wdrażaniu zaawansowanych technologii jest miejscem, w którym wiele firm,
takich jak XTPL ma swoje korzenie i osiągnęło sukces.
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KOLEJNE ZGŁOSZENIE PATENTOWE

6 czerwca 2018 r. Emitent złożył kolejny wniosek patentowy do Brytyjskiego
Urzędu Patentowego. Wniosek został stworzony we współpracy z londyńską
firmą prawniczą Gill Jennings & Every LLP. Wynalazek, który został objęty

wnioskiem, rozwija metodę druku XTPL, a w szczególności linii przewodzących
wytwarzanych tym sposobem - charakteryzują się wyższym przewodnictwem i
odpornością mechaniczną. Rozwiązanie zostało już wdrożone w drukarkach
laboratoryjnych XTPL.
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CELE W KOLEJNYCH OKRESCH
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PIPELINE

ETAPY KOMERCJALIZACJI

FAZA I (zakończona)

FAZA II (w realizacji)

FAZA III

Opracowanie prototypu

Sprzedaż urządzeń do centrów R&D
oraz zawarcie umów JDA

Sprzedaż urządzeń przemysłowych i oferowanie
kompleksowych rozwiązań

• 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

2017

• 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

2018-2019

• 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).

2019 >

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ACTION

TIMING

JDA i / lub sprzedaż sprzętu dojrzałym graczom w zweryfikowanych segmentach aplikacyjnych
2018
- działania mają prowadzić do wdrożeń przemysłowych w przyszłości
Rozwój struktur sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych

2018

Przejście na rynek główny GPW w Polsce

2018

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

2018

Uzyskanie dodatkowego grantu na wsparcie procesu komercjalizacji

2018

Rozwój rodziny patentowej
xt-pl.com
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PODSUMOWANIE
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CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Metoda drukowania XTPL i formuła tuszu
są

objęte

zgłoszeniami

patentowymi

złożonym we współpracy z brytyjską firmą

Unikalny nanotusz

Unikalna metoda drukowania

prawniczą Gill Jennings & Every LLP.
Ochrona patentowa zostanie rozszerzona
na ok. 30 krajów.

Chmura patentowa
Gill Jennings & Every LLP, Londyn UK
xt-pl.com
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W CZYM TKWI NASZA SIŁA?

TECHNOLOGIA

BIZNES

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

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

•
•
•
•
•
•

chemii
fizyki
elektroniki
mechaniki
inżynierii materiałowej
symulacji numerycznych

11 osób z tytułem doktora nauk

xt-pl.com

•
•
•
•
•
•

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

... i szereg sukcesów osiągniętych
na międzynarodowych rynkach
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XTPL WSPIERAJĄ:
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WYBRANE NAGRODY I GRANTY
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PODSUMOWANIE – NAJWAŻNIEJSZE ATUTY

Światowa
technologia

xt-pl.com

Silny
zespół

Jasna
strategia

Doskonały
odbiór przez
rynek
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Członek Zarządu/COO
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Tel. + 48 601 050 539

XTPL S.A.

Stabłowicka 147
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Dziękujemy

