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XTPL jest Spółką działającą na rynku nanotechnologii. Rozwijamy i komercjalizujemy 
innowacyjną w skali globalnej, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia paten-
towe,  technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. 
Nasze rozwiązanie - ze względu na platformowy charakter - znajdzie zastosowa-
nie w szerokim sektorze elektroniki drukowanej i zapewni niskokosztową, prostą, 
addytywną metodę wytwarzania zaawansowanych technologicznie urządzeń.

DOCELOWY MODEL BIZNESOWY
Firma zamierza dostarczać unikalne głowice drukujące - każdorazowo 
zaprojektowane i dedykowane dla konkretnych zastosowań - a także kompatybilne, 
precyzyjnie dopasowane nanotusze. 

Spółka 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. XTPL 
zamierza sprzedawać nanotusze i głowice drukujące bezpośrednio, a także wdrażać 
technologię jako usługę dla wybranych klientów (doradztwo technologiczne).

Firma zakłada generowanie przychodów ze sprzedaży dedykowanych głowic 
drukujących i nanotuszów. XTPL nie wyklucza również opcji częściowego 
licencjonowania technologii dla konkretnych zastosowań w uzasadnionych 
przypadkach dla partnerów, którzy zadeklarują gotowość do niezależnego rozwoju 
technologii w konkretnym sektorze przemysłowym.

CELE STRATEGICZNE
Obszar zastosowania naszej technologii szybko się zwiększa. Jeszcze w 2017 r. 
wartość całego rynku elektroniki drukowanej szacowana była na ponad 29 mld 
USD, w 2027 r. ma to być już ponad 73 mld USD.

Jesteśmy na początku boomu związanego z przełomem technologicznym. Cel 
strategiczny XTPL jest jasny: szeroka komercjalizacja platformowej technologii 
ultraprecyzyjnego drukowania materiałów. Podstawowym celem XTPL jest 
wdrożenie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku 
i ultraprecyzyjnej depozycji dla wybranych sektorów, głównie w ramach elektroniki 
drukowanej.
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ZARZĄD

FILIP GRANEK
PREZES ZARZĄDU, CEO

Twórca technologii XTPL i założyciel firmy, jeden z wiodących 
na świecie specjalistów w dziedzinie nanomateriałów.

MACIEJ ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU, COO

Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem w zakresie 
finansów, fuzji i przejęć oraz rynku kapitałowego.

WSPARCIE BIZNESOWE (DOŚWIADCZENIE I KONTAKTY)

WIESŁAW ROZŁUCKI  |  PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Współzałożyciel i były prezes Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie

HAROLD HUGHES  |  RADA DORADCZA

Były CFO Intela oraz CEO firmy Rambus

Rozwijał projekty high-tech w Dolinie Krzemowej przez ostatnie 
40 lat

AMIR NAYYERHABIBI  |  RADA DORADCZA

Partner w Benhamou Global Ventures, funduszu VC z siedzibą 
w Silicon Valley

Zbudował lub sfinansował kilka odnoszących sukcesy firm technolog-
icznych w Kalifornii; doświadczenie zdobywał w Intel i Cisco

ZESPÓŁ
Ponad 42 osoby w Polsce i Stanach Zjednoczonych - naukowcy oraz technologowie 
posiadający interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, 
mechaniki i symulacji numerycznych, a także specjaliści w zakresie zarządzania 
strategicznego i komercjalizacji, rozwoju produktów, wdrażania innowacji, 
marketingu i komunikacji oraz rynku kapitałowego.
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ELEKRONIKA DRUKOWANA
Silny rozwój tego rynku wynika ze wzrostu liczby nowych zastosowań dla elektroni-
ki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL, 
ze względu na swój platformowy charakter, będzie stosowana w wielu istniejących 
obszarach elektroniki drukowanej lub - dzięki niespotykanej precyzji naszego roz-
wiązania - XTPL umożliwi wdrożenie do tej branży nowych obszarów.

Problem, który możemy rozwiązać: rewolucja technologiczna w tym sektorze opiera 
się na umożliwieniu produkcji zaawansowanych urządzeń - przy jednoczesnym 
wspieraniu ciągłego dążenia do miniaturyzacji - za pomocą tanich i skalowalnych 
metod. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości 
będziemy drukować wyświetlacze, ogniwa słoneczne, biosensory i inne elementy.

WYBRANE DANE FINANSOWE
[W TYS. PLN] 3Q 2018 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 1 703 2 195 39

Dotacje 1 703 1 763 39

Koszty działaności operacyjnej 6 423 6 035 2 322

Zysk (strata) ze sprzedaży -662 -3 841 -2 283

Zysk (strata) brutto -4 714 -3 962 -2 289

Zysk (strata) netto -4 693 -3 962 -2 289

Amortyzacja 349 470 296

Przepływy pieniężne netto z działalności -4 534 -3 751 -1 789

Przepływy pieniężne netto z działalności -1 753 -443 -323

Przepływy pieniężne netto z działalności 4 396 8 962 3 381

Kapitał (fundusz) własny 6 941 7 181 1 754

Zobowiązania krótkoterminowe 1 316 736 749

Zobowiązania długoterminowe 7 25 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 369 6 210 1 421

Należności krótkoterminowe 857 281 134

Należności długoterminowe 157 14 14

Liczba akcji [szt.] 1 783 620 1 695 220 1 400 200

3,5 μm

20 μm

METODA XTPL

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

50 μm
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NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ 
METALICZNYCH
XTPL dostarcza przełomowe rozwiązanie addytywne tworzenia przewodzących 
mikrostruktur do naprawy zerwanych połączeń metalicznych z niezrównaną precyzją, 
wszechstronnością i prostotą, zmniejszające całkowity koszt produkcji.

Problem: przerwane wyjątkowo cienkie ścieżki przewodzące w obwodach elektro-
nicznych (open defects) i brak optymalnej metody naprawy

Rozwiązanie i zalety: dedykowana głowica drukująca oraz specjalnie dobrane nanotusze 
do naprawy zerwanych połączeń metalicznych, zapewnią rozwiązanie o najlepszych 
przewagach konkurencyjnych ze wszystkich obecnie stosowanych metod na świecie:
• naprawa uszkodzonych linii przewodzących już na etapie produkcji
• szybka, prosta i wszechstronna metoda, prowadząca do ogólnego obniżenia 

kosztów produkcji dla klientów
• ultraprecyzyjna technologia addytywna - oszczędność materiału i czasu
• zmniejszona szerokość linii przewodzących i odległości między nimi
• brak substancji toksycznych

TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE
Działanie wyświetlaczy, ogniw słonecznych, ekranów dotykowych czy smartfonów 
wymaga m.in. zastosowania warstw przewodzących (TCF) o jak największej neutral-
ności wobec światła i jednocześnie o jak najwyższych parametrach przewodzenia. 
Obecnie najczęściej stosowane warstwy TCF oparte są na tlenku indowo-cynowym 
(ang. indium-tin oxide ITO).

Problem: z uwagi na ograniczenia ITO, spółki technologiczne na świecie poszukują 
technologii alternatywnej, która powoli na produkcję nowej generacji warstw TCF.

Rozwiązanie i zalety: XTPL rozwija alternatywą technologię dla warstw TCF, 
zapewniającą:
• wysoką transparentność
• doskonałe parametry przewodzenia
• niskie koszty produkcji dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów 

(np. srebra), które zapewnią technologiczną niezależność od indu
• elastyczność warstw przewodzących, która umożliwi producentom elektroniki 

opracowanie nowej generacji rozwiązań dla klientów

PODSEGMENT - INTELIGENTNE SZKŁO
Silny rozwój tego rynku jest bardzo interesujący pod względem możliwych obszarów 
zastosowania dla technologii XTPL. Sektor ten stoi w obliczu poważnych wyzwań 
związanych z koniecznością skrócenia czasu zmiany szkła z jasnego na ciemne 
i odwrotnie. Nasze rozwiązanie ma potencjał, aby umożliwić ten postęp technologiczny. 

PÓŁPRZEWODNIKI
Producenci urządzeń w sektorze półprzewodników starają się zastąpić fotolitografię 
prostszą i tańszą metodą, ale jednocześnie taką, która zapewnia najwyższą precyzję.

Problem: Fotolitografia jest bardzo złożona, droga i mało uniwersalna. Ponadto jest to 
proces używany tylko do płaskich powierzchni w celu uzyskania efektywnych wzorów.

Rozwiązanie i zalety: 
• poszukiwana alternatywa dla fotolitografii - prostsza i tańsza metoda
• niezrównana precyzja
• najwyższa prostota, wszechstronność i szybkość
• uniwersalność wzorów bez konieczności stosowania maski
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