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W PIGUŁCE

XTPL dostarcza przełomową, przyrostową technologię nanodruku dla

wielu sektorów przemysłu, zapewniającą uniwersalność

efektywność i 
prostotę

zmniejszenie 
kosztów

niezrównaną 
precyzję 
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PROBLEM

• Elektronika drukowana – ciągłe dążenie do miniaturyzacji, brak tanich 

i prostych technologii wytwarzania zaawansowanych technologicznie urządzeń 

• Wyświetlacze

a) 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 (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

• Obecnie stosowane technologie subtraktywne są bardzo złożone, drogie, 

czasochłonne i materiałochłonne, nie mają one solidnych alternatyw pośród 

dostępnych metod addytywnych głównie z powodu niewystarczającej precyzji 

xt-pl.com



ZASTOSOWANIA
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ROZWIĄZANIE 
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Spółka XTPL opracowała innowacyjną głowicę drukującą i dedykowane

nanotusze umożliwiające ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Ze

względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie

w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej. Nasza przełomowa

technologia addytywna sprawdzi się w produkcji, ponieważ zapewni tanią

i prostą metodę wytwarzania zaawansowanych urządzeń – taką, która pozwoli na

niespotykany dotąd poziom precyzji. Technologia ta umożliwia 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-

defects repair) oraz technologię dozowania opartą na kropkach kwantowych.



PRECYZYJNA DEPOZYCJA
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OBECNY STANDARD

Na przykład mikrokropki obecnie uzyskiwane na rynku mają zazwyczaj
około 50 μm, minimum to 20 μm - podczas gdy XTPL obecnie osiąga kropki
o średnicy 1 μm i planuje zejść nawet poniżej tego poziomu.

METODA XTPL

Minimalny obecny rozmiar struktur 1 μm  Minimalny rozmiar struktur 20 μm

Główną przewagą konkurencyjną addytywnej technologii XTPL jest 
niespotykana dotąd precyzja, której nie można osiągnąć za pomocą 
żadnej innej metody druku na świecie.



WERYFIKACJA KONCEPCJI – DRUKARKA LABORATORYJNA 
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Głowica drukująca XTPL, elektronika i unikalny algorytm stanowią rdzeń systemu druku. 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, oceny i stosowania technologii XTPL z niespotykaną 

dotąd precyzją, umożliwiając przy tym pozycjonowanie głowicy drukującej z rozdzielczością w 

skali mikrometrycznej. Układ elektroniczny drukarki to najwyższej klasy system kontrolno-

pomiarowy, dzięki któremu procesem drukowania steruje zarówno oprogramowanie 

dostarczone przez XTPL, jak i system użytkownika. Dostarczamy drukarkę z zestawem tuszów, 

podłożami testowymi i tablicą, która 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

xt-pl.com



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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Nazwa pozycji QIII 2017 (tys. PLN) QIII 2018 (tys. PLN)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 364 447

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym dotacje) 364 447

B. Koszty działalności operacyjnej 1 770 2 552

I. Amortyzacja 156 97

II. Zużycie materiałów i energii 66 243

III. Usługi obce 747 1078

IV. Podatki i opłaty, w tym: 23 26

V. Wynagrodzenia 578 673

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 87 150

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 113 285

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -1 406 -2 105

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 5

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) -1 406 -2 110

G. Przychody finansowe 12 7

H. Koszty finansowe 38 24

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1 432 -2 127

J. Podatek dochodowy 0,00 18

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 432 -2 145
xt-pl.com



PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
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QIII 2017 (tys. PLN) QIII 2018 (tys. PLN)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto                                                                              -1 432 -2 145

II. Korekty razem                                                                                   210 71

1. Amortyzacja                                                                                      156 97

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                         0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                          35 -5

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                       -12 0,00

5. Zmiana stanu rezerw                                                                              0,00 3

6. Zmiana stanu zapasów                                                                             -30 0,00

7. Zmiana stanu należności                                                                          -19 -187

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                       140 147

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                          -61 16

10. Inne korekty                                                                                    0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)                                  -1 223 -2 074
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy                                                                                           12 3

II. Wydatki                                                                                         134 560

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                  -123 -556
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy                                                                                           9 812 4 418

II. Wydatki                                                                                         1 643 9

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 169 4 409

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6 824 1 779

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 6 824 1 777

F. Środki pieniężne na początek okresu 560 2 519

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 7 383 4 298

xt-pl.com



KURS AKCJI 
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• 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. 



STRUKTURA AKCJONARIATU
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W QIII 2018
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KAMIENIE MILOWE 1/2
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• IV kw. 2015 r. Potwierdzenie technologii XTPL w warunkach laboratoryjnych

• IV kw. 2015 r. Pozyskanie kapitału zalążkowego w wysokości 100 000 EUR

• I kw. 2016 r. Złożenie pierwszego zgłoszenia patentowego

• II kw. 2016 r. Przekształcenie XTPL w spółkę akcyjną

• III kw. 2016 r. Pozyskanie 650 000 EUR w ramach prywatnej emisji

• I kw. 2017 r. Przełamanie kolejnej bariery technologicznej

(szerokość linii poniżej 100 nanometrów)

• III kw. 2017 r. Publiczna oferta akcji serii M, skutkująca wpływami brutto w wys. 2

500 000 EUR – pojawienie się pierwszych inwestorów międzynarodowych: Acatis

Investment & Heidelberger Beteiligungsholding AG



KAMIENIE MILOWE 2/2
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• 14.09.2017 r. Debiut na rynku New Connect (rynek równoległy Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie)

• II kw. 2018 r. Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru

Finansowego z wnioskiem o zmianę systemu notowań na rynek główny

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

• II kw. 2018 r. Powołanie Rady Doradczej XTPL

• II kw. i III kw. 2018 r. Złożenie dwóch kolejnych wniosków patentowych

• III kw. 2018 r. Pozyskanie 1 mln EUR w wyniku prywatnej emisji

skierowanej do niemieckiego funduszu Acatis

• III kw. 2018 r. Pozyskanie 1,05 mln EUR w wyniku prywatnej emisji

skierowanej do niemieckiego funduszu Heidelberger Betailungsholding AG



NOWA PRYWATNA EMISJA AKCJI 1/2
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Niemiecki fundusz ACATIS zainwestował kolejne 1 mln EURO w XTPL, który

komercjalizuje swoją przełomową technologię nanodruku na rynku globalnym.

Zarządzany przez ikonę niemieckiego rynku kapitałowego - dr. Hendrika Lebera -

fundusz obejmie nową, prywatną emisję akcji Spółki. Pozyskane środki

sfinansują proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w

Dolinie Krzemowej.



NOWA PRYWATNA EMISJA AKCJI 2/2
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Niemiecki fundusz inwestycyjny - Heidelberger Betailungsholding AG (spółka

zależna Deutsche Balaton Group AG) zainwestował w XTPL 1,05 milion

EURO. Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany w celu dalszego

strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w

Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Krzemowej Dolinie oraz rozwoju jej

portfela patentowego.



NOMINACJA DO NAGRODY R&D 100
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W sierpniu 2018 r. jury amerykańskiej nagrody R&D 100 zakwalifikowało

nanotechnologiczne projekty XTPL do finałowego etapu konkursu. Do grona

pozostałych wyróżnionych spółek należą m.in. Georgia Tech, Los Alamos, NASA,

MIT, Toyota, Mitsubishi. Znalezienie się wśród finalistów, obok wielkich,

globalnych korporacji, wskazuje, że rynek amerykański dostrzega i docenia

innowacyjność rozwiązań XTPL w dziedzinie nanotechnologii. Zwycięzca zostanie

wyłoniony podczas listopadowej gali w Orlando na Florydzie (USA). Nagrody

R&D 100 przyznawane są od 1963 roku przez nowojorski R&D Magazine. Ich

celem jest wyróżnienie stu najlepszych technologii mijającego roku, które – w

opinii jury konkursu – na stałe zmienią przemysł, naukę czy relacje społeczne.



„XTPL - KSZTAŁTUJEMY GLOBALNĄ NANOPRZYSZŁOŚĆ”
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W dniach 12 i 13 września zespół XTPL wziął udział w konferencji naukowo-

biznesowej InterNanoPoland. Odbywające się w Katowicach wydarzenie stanowi

międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia

biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z

nanomateriałami oraz nanotechnologią. Spotkanie ma na celu prezentację

najnowszych naukowych i przemysłowych osiągnięć w dziedzinie

nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Jest zarazem platformą dla

spotkań świata nauki i biznesu. Drugiego dnia wydarzenia dr Filip Granek –

współtwórca i Prezes Zarządu Emitenta – przedstawił zgromadzonym uczestnikom

potencjał aplikacyjny, jaki drzemie w technologii nanodruku, i problemy

przemysłowe, które można usunąć dzięki zastosowaniu technologii XTPL. Dr.

Granek był także członkiem Rady Naukowej wydarzenia



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLEXIBLE AND PRINTED ELECTRONICS W CHINACH
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W dniach 25-28 września dr Aneta Wiatrowska, dyrektor ds. technologii w XTPL, wzięła

udział w The International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE) w

Chinach. Odbywające się Changzhou wydarzenie należy do trzech najważniejszych

globalnie - obok LOPEC w Europie i FlexTech w USA - konferencji dotyczących nowych

technologii w elektronice. Temat przewodnim tegorocznej edycji była elastyczna

elektronika drukowana. Rozwijana przez XTPL technologia druku nanomateriałów,

uznawana za globalnie rewolucyjną, została zaprezentowana przez dr Anetę Wiatrowską

już pierwszego dnia konferencji. ICFPE jest szczególnym miejscem spotkań ekspertów,

wynalazców i inwestorów.



HERBSTKONFEREZ WE FRANKFURCIE
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Na początku września członkowie Zarządu XTPL – dr Filip Granek oraz Maciej

Adamczyk wzięli udział w konferencji niemieckiego rynku kapitałowego

Herbstkonferenz 2018. Odbywającej się we Frankfurcie nad Menem konferencji

towarzyszyły liczne spotkania zarządu Spółki z inwestorami oraz funduszami

inwestycyjnymi z Europy Zachodniej. XTPL zaprezentowało swój solidny model

biznesowy oraz cele na przyszłość. Kilka funduszy wzięło udział w indywidualnych

spotkaniach z członkami Zarządu spółki.



UDZIAŁ W SPIE OPTICS + PHOTONICS W SAN DIEGO

23xt-pl.com

W dniach 19-23 sierpnia XTPL wzięło udział w konferencji SPIE Optics + Photonics w

San Diego (Kalifornia, USA). Jest to najważniejsze w Ameryce Północnej,

wielodyscyplinarne wydarzenie dedykowane inżynierii optycznej, nanotechnologii,

nauce kwantowej oraz fotonice organicznej. Rozwijaną technologię

ultraprecyzyjnego druku przedstawił w formie prelekcji dr Piotr Kowalczewski –

jeden z liderów zespołu R&D XTPL. Konferencja była ponadto okazją do nawiązania

biznesowych kontaktów w Dolinie Krzemowej, a także uzyskania nowej, obszernej

wiedzy na temat aktualnie rozwijanych, innowacyjnych technologii.



RADA DORADCZA XTPL JESZCZE SILNIEJSZA – DOŁĄCZA AMIR NAYYERHABIBI   
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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.

Firmy współzałożone i kierowane przez Nayyerhabibi przez kilka lat dynamicznie

zwiększyły swoją wartość w wyniku szeregu przejęć (w tym m. in. Spółki zależnej Intel

Corp.). Jego osiągnięcia obejmują podobne sukcesy w StratumOne i AuroraNetics –

spółkach założonych przez Amira Nayyerhabibi i sprzedanych firmie Cisco za łączną kwotę

ponad 0,5 mld USD.



XTPL BUDUJE STRUKTURY OPERACYJNE W USA 
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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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CELE W KOLEJNYCH OKRESCH 
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ETAPY KOMERCJALIZACJI 

• Opracowanie prototypu drukarki laboratoryjnej 
(jako potwierdzenie koncepcji opatentowanej 
technologii) i formuły nanotuszów 
kompatybilnych z drukarką. 

Na tym etapie firma nie generowała przychodów; 
większość operacji była finansowana ze źródeł 
zewnętrznych, takich jak dotacje, subwencje i 
środki pozyskane z emisji akcji.

Faza I (zakończona)

Opracowanie prototypu

Faza II (w realizacji)

Rozwój biznesu w celu zbudowania solidnego pipeline 
w dwóch obszarach:

Faza III (docelowa)

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu: 

2017 2018-2019 2019 >

• sprzedaż drukarek laboratoryjnych dla segmentu badań i 
prototypowania - produkt dedykowany centrom R&D, 
zarówno naukowym, jak i komercyjnym

• zawarcie umów typu JDA mających na celu wspólny 
rozwój technologiczny ukierunkowany na dane pole 
aplikacyjne, a także komercjalizację technologii XTPL 
poprzez zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych 
głowic drukujących, a następnie wdrożenie ich w 
wybranych sektorach przemysłowych

Cele etapu : walidacja technologii i zaprezentowanie jej 
potencjalnym klientom, budowanie relacji technologicznych 
i dostosowywanie rozwiązań technologicznych do wymagań 
wdrożeniowych w konkretnych obszarach zastosowań. Na 
tym etapie firma spodziewa się pierwszych przychodów.

• unikatowe głowice drukujące - dedykowane dla 
konkretnych zastosowań, a także kompatybilne, 
precyzyjnie dopasowane nanotusze. Firma zakłada, 
iż głowice drukujące będą projektowane przez XTPL, 
poszczególne moduły będą produkowane przez 
zewnętrznych podwykonawców i ostatecznie 
składane także przez XTPL. 

• Nanotusze będą produkowane przez 
wyselekcjonowanego podwykonawcę - w oparciu 
o opatentowane formuły. 

Na tym etapie firma zakłada generowanie przychodów 
ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i 
nanotuszów. XTPL nie wyklucza również opcji 
częściowego licencjonowania technologii.



NAJWAŻNIEJSZE ZAPLANOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ACTION TIMING

JDA i / lub sprzedaż sprzętu dojrzałym graczom w zweryfikowanych segmentach aplikacyjnych

- działania mają prowadzić do wdrożeń przemysłowych w przyszłości
2018 - 2019

Rozwój struktur sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych 2018 – 2019

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

Budowa serii głowic modułowych do wielu zastosowań przemysłowych 2018-2019

Rozwój rodziny patentowej 2018 – 2019

28xt-pl.com
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PODSUMOWANIE 

xt-pl.com



30

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Metoda drukowania XTPL i formuła tuszu są

objęte zgłoszeniami patentowymi 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

Unikatowa głowica drukującaUnikalny nanotusz

Chmura patentowa

xt-pl.com



INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ
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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



WSPARCIE BIZNESOWE 
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WIESLAW ROZŁUCKI
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Współzałożyciel i były Prezes Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie 

HAROLD HUGHES
CZŁONEK RADY DORADCZEJ 

Były dyrektor finansowy Intel i Dyrektor 
Generalny Rambus. 

AMIR NAYYERHABIBI
CZŁONEK RADY DORADCZEJ 

Zbudował lub sfinalizował kilka odnoszących 
sukcesy w Kalifornii firm technologicznych; 
doświadczenie zdobywał w firmie Intel i 
Cisco. 
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Nagroda Honorowa I-Zone –
Display Week

Idtechex Printed Electronics 
Technical Development 
Manufacturing Award

MIT Enterprise Forum Poland
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TY SME INSTRUMENT

RPO

NCBR SZYBKA ŚCIEŻKA

PARP
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10/08/2018

XTPL dostanie kolejne dofinansowanie od Deutsche Balaton AG, bliski debiut na GPW 

Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz obejmie prywatną emisję 
akcji. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln euro zostanie wykorzystany do dalszego strategicznego 
wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w USA oraz rozwoju jej portfela patentowego. 

ZOBACZ ONLINE

10/09/2018

XTPL pozyskuje kapitał na dynamiczny rozwój w Stanach Zjednoczonych 

Nanotechnologiczna firma XTPL z nową rundą finansowania od Acatis Investment. Niemiecki fundusz ponownie 
zainwestuje w XTPL, firmę opracowującą przełomową ultraprecyzyjną technologię nanodruku. Zarządzany przez 
ikonę rynku kapitałowego - Dr. Hendrika Lebera - Acatis ma zamiar podjąć nową, prywatną emisję akcji XTPL. 
Środki pozyskane z emisji, 1 mln euro, przeznaczone zostaną na sfinansowanie wzrostu i ekspansji XTPL w 
Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej. 

ZOBACZ ONLINE

20/08/2018 2018 

Ogłoszono finalistów R&D 100 2018 

R&D Magazine oraz Komitet ds. Badań i Rozwoju ogłosili finalistów konkursu R&D 100 Awards i z dumą 
informujemy, że XTPL znajduje się na liście wytypowanych firm. (treść w języku angielskim) 

ZOBACZ ONLINE

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/xtpldostanie-kolejne-dofinansowanie-od,236,0,2416364.html
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/dgap-news-xtpl-s-a-nanotechnology-company-xtpl-secures-a-new-round-of-financing-from-acatis-investment-1027520478
https://www.rdmag.com/article/2018/08/2018-r-d-100-finalists-announced#.W3-7HbTA5o4.facebook
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24/07/2018 Sillicon
Przedsiębiorca z Doliny Krzemowej dołącza do XTPL 

Amir Nayyerhabibi dołączył do Rady Doradczej XTPL. Wall Street Journal określił Amira jako "seryjnego 
przedsiębiorcę". Amir jest partnerem w Benhamou Global i byłym dyrektorem w Intelu i Cisco. (treść w języku 
polskim) 

ZOBACZ ONLINE 

10/08/2018

XTPL dostanie kolejny zastrzyk gotówki 

Niemiecki fundusz ACATIS jest gotowy zainwestować kolejne 4,4 mln zł w notowaną na NewConnect spółkę, 
komercjalizujące nową technologię nanodruku. (treść w języku polskim) 

ZOBACZ ONLINE

17/07/2018 10 

Polish startups to look out for in 2018 and beyond 

XTPL among 10 most promising polish startups according to Eu-Startups magazine ranking (content in English)

ZOBACZ ONLINE

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Przedsiebiorca-z-Doliny-Krzemowej-dolacza-do-XTPL-7604671.html
https://www.parkiet.com/Technologie-i-IT/308109958-XTPL-dostanie-kolejny-zastrzyk-gotowki.html
https://www.eu-startups.com/2018/07/10-polish-startups-to-look-out-for-in-2018-and-beyond/
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Dziękujemy

Maciej Adamczyk

Członek Zarządu/COO

maciej.adamczyk@xt-pl.com
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