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REWOLUCJA NANODRUKU

W chwili wynalezienia prasy drukarskiej w połowie XV w., książki nie
były nowością. Istniały już od prawie 3 000 lat, ale były trudno dostępne,
a przygotowanie ich było niezwykle czasochłonne i bardzo drogie. Jednak
w ciągu kilku dekad innowacja Gutenberga upowszechniła się i pozwoliła
na rozkwit czytelnictwa, niosący rewolucję kulturalną w Europie.
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Dzisiaj zalety druku - takie jak skalowalność, niższy koszt, prostota i szybkość mogą być wykorzystywane również w produkcji zaawansowanej elektroniki.
Sektor ten stoi w obliczu silnego megatrendu, aby produkować nowoczesne
urządzenia za pomocą tanich i skalowalnych metod. XTPL posiada
technologię, która pozwoli na postęp w tym zakresie.
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WIELKOŚĆ RYNKU I MEGATREND

ELEKTRONIKA DRUKOWANA

SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE
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•
•
•

Wartość rynku w 2017 - ok. 9,3 miliarda USD
Szacowana wartość rynku w 2027 – 73,4 miliarda USD
CAGR 2017-2027 - 10%

•

Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem
efektywnych kosztowo i skalowalnych metod
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ROZWIĄZANIE

XTPL umożliwia globalnym producentom efektywne kosztowo i skalowalne
wytwarzanie zaawansowanej elektroniki nowej generacji, dostarczając
ultraprecyzyjną technologię nanodruku.

Platformowa technologia XTPL ułatwi produkcję (między innymi):

wyświetlaczy
nowej generacji

inteligentnego szkła
z zaawansowanymi
funkcjonalnościami

innowacyjnych
zabezpieczeń
antypodróbkowych

paneli fotowoltaicznych
o zwiększonej wydajności

Główna idea jest tożsama z ideą Intela: Intel Inside - Unikalna technologia dająca przewagę globalnym producentom elektroniki
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PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA

Spółka zamierza dostarczać:
•

Unikalne głowice drukujące zaprojektowane i dedykowane
do konkretnych zastosowań

•

Kompatybilne,
precyzyjnie dopasowane
nanotusze
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To kompleksowe rozwiązanie pozwala tworzyć ultracienkie
struktury dla różnych zastosowań
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NIEZRÓWNANA PRECYZJA
OBECNY STANDARD

METODA XTPL

Minimalny rozmiar struktur 20 μm

Minimalny obecny rozmiar struktur 1 μm

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

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

STRUKTURA BILANSU

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

*dane w tys. PLN
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Przepływy pieniężne z działalności finansowej
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STRUKTURA AKCJONARIATU

* Konrad Pankiewicz, Członek Rady Nadzorczej
Emitenta, jest jedynym udziałowcem oraz prezesem
zarządu Leonarto Sp. z o.o. Konrad Pankiewicz łącznie z
podmiotem powiązanym posiadają 300 588 akcje
spółki stanowiące 16,85% kapitału akcyjnego
** TPL Sp. z o.o. posiada akcje serii L wyemitowane z
przeznaczeniem na program pracowniczy,
niewprowadzone do obrotu na New Connect.
Udziałowcami TPL Sp. z o.o. są Filip Granek, Prezes
Zarządu Emitenta (34% udziałów), Sebastian
Młodziński, Członek Rady Nadzorczej Emitenta (33%
udziałów) oraz Adriana Pankiewicz, żona Konrada
Pankiewicza, Członka Rady Nadzorczej Emitenta (33%
udziałów)

liczba akcji = liczba głosów
% udziałów =% głosów
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Q1 2019
xtpl.com
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KONCENTRACJA NA STRATEGICZNYCH POLACH APLIKACYJNYCH
WYŚWIETLACZE

drukowane,
przewodzące linie
XTPL

USPs:

•
•
•

poprawa wydajności zaawansowanych linii produkcyjnych
ultraprecyzyjna technologia addytywna - oszczędność kosztów, materiału i czasu
idealne rozwiązanie w przypadku technologii stale zwiększających rozdzielczość
wyświetlaczy
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INTELIGENTNE SZKŁO
drukowane,
przewodzące linie
XTPL

USPs:

•
•
•

szybsza konwersja szkła z jasnego na ciemne i odwrotnie
szybka, prosta i wszechstronna metoda, niższe koszty produkcji
niezwykle wysoka transparentność
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PIERWSZE RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM
WYŚWIETLACZE

INTELIGENTNE SZKŁO

Zastosowanie: naprawa zerwanych połączeń metalicznych (open defects repair - ODR)

Zastosowanie: inteligentne szkło (smart glass)

Strategia wejścia na rynek:

Strategia wejścia na rynek:

Gotowość rynkowa : spełnione wszystkie wymagania przemysłowe
Partner rynkowy : tak (Azja Południowo-Wschodnia)

Gotowość rynkowa: zaawansowany projekt typu PoC
Partner rynkowy: tak (Stany Zjednoczone)

• integracja z urządzeniami partnera
• finalny etap - wdrożenie przemysłowe

• partnerstwo z liderem branży (wspólny rozwój dedykowanego rozwiązania)
• finalny etap - wdrożenie przemysłowe

Konkurencja:
• Orbotech (KLA-Tencor)
• V Technology
• Micronics Japan Co. Ltd
• Charm Engineering

Konkurencja:
• DNP
• Goss International
• Gunze
• Komori
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XTPL INC. Z SIEDZIBĄ W USA

W lutym 2019 roku Emitent uruchomił w Sunnyvale,
w Krzemowej Dolinie, swoją spółkę zależną XTPL Inc., w której
zarządzie zasiadają: Filip Granek, Harold Hughes oraz Amir
Nayyerhabibi. Kierunek Silicon Valley jest dla XTPL naturalny,
m.in. ze względu na koncentrację w tamtym obszarze firm
będących liderami najbardziej interesujących dla Spółki
obszarów przemysłu. Jest to rynek o unikalnej infrastrukturze
biznesowej oraz ogromnym doświadczeniu we wdrażaniu
wysokich technologii. Otwarcie spółki w USA podnosi
wiarygodność XTPL w oczach potencjalnych amerykańskich
kontrahentów.
xtpl.com
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DEBIUT XTPL NA GPW

20 lutego 2019 r. to data pierwszego notowania XTPL na rynku
głównym

GPW.

Kilkanaście

miesięcy

wcześniej

XTPL

debiutowało na rynku New Connect przy kapitalizacji nieco
ponad 100 mln zł. Spółka przeniosła się na parkiet główny GPW
z kapitalizacją ponad 300 mln zł. XTPL podjęło decyzję
o przeniesieniu notowań akcji na rynek główny warszawskiej
giełdy by znaleźć się w kręgu zainteresowań kolejnych
inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych,
jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej
innowacje.
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DISPLAY WEEK W SAN JOSE
Podczas targów Display Week, które odbywały się w dniach 14–16
maja w San Jose, XTPL przedstawiło swoją addytywną technologię
dedykowaną dla sektora wyświetlaczy. Spółka zaprezentowała się
przed ponad 7 tysiącami decydentów z czołowych firm zajmujących
się projektowaniem, rozwojem, produkcją i zakupami wyświetlaczy
elektronicznych, a także użytkownikami końcowymi. XTPL przeprowadziło kilkadziesiąt zaawansowanych rozmów biznesowych i nawiązało kolejne kontakty z największymi graczami z tej branży. XTPL jest
otwarte na współpracę z producentami urządzeń do produkcji
wyświetlaczy oraz samymi producentami wyświetlaczy, aby zapewnić
im wysoce efektywne rozwiązanie przeznaczone do wdrożenia
przemysłowego.
xtpl.com

15

ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO

Q1
2019
xtpl.com

Pierwsze dwa zgłoszenia dotyczą procesu ultraprecyzyjnej depozycji
(UPD – Ultra Precise Deposition). Objęte procedurą PCT

Trzecie zgłoszenie dotyczy tuszu wykorzystywanego w procesie
UPD. Objęte procedurą PCT

K&L Gates,
Palo Alto, CA,
USA
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SPÓŁKA
xtpl.com
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SILNY INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ

Obecnie ponad 40 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych

TECHNOLOGIA

BIZNES

interdyscyplinarny, dobrze
zbilansowany zespół posiadający
zaawansowaną wiedzę &
doświadczenie w dziedzinach:

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

•
•
•
•
•
•

chemii
fizyki
elektroniki
mechaniki
inżynierii materiałowej
symulacji numerycznych

10 osób z tytułem doktora nauk
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•
•
•
•
•
•

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

... i szereg sukcesów osiągniętych
na międzynarodowych rynkach
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MODEL BIZNESOWY

głowice drukujące będą projektowane przez XTPL, produkowane
przez zewnętrznych wykonawców i ostatecznie składane przez XTPL
(sprzedaż bezpośrednia)

nanotusze produkowane będą w oparciu o opatentowane formuły
przez podwykonawcę (sprzedaż bezpośrednia)

opcja częściowego licencjonowania technologii dla konkretnych
aplikacji
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CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

XTPL oferuje kompleksowe rozwiązanie do drukowania przewodzących
i nieprzewodzących struktur w skali mikronowej. Obejmuje ono autorską
technologię, innowacyjne głowice drukujące i dedykowane nanotusze.

Zgłoszenia patentowe składane są we współpracy z brytyjską firmą
prawniczą Gill Jennings & Every LLP oraz amerykańską firmą K&L Gates.

Gill Jennings & Every LLP, Londyn, UK
K&L Gates, Palo Alto, CA, USA
xtpl.com
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WIZJA I STRATEGIA

•

zaawansowana technologia platformowa dedykowana
do wdrożenia na liniach produkcyjnych

•

rozwiązanie zapewniające producentom przewagi technologiczne
i konkurencyjne

•

technologia, która pozwoli producentom prześcignąć konkurencję

•

XTPL Inside - jako parafraza znanej zasady Intela - oznacza
przełomową technologię, która może stać się jedną z bazowych
technologii w produkcji elektroniki
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BUDUJEMY WARTOŚĆ

dostarczamy platformową technologię, skierowaną do dużego
i szybko rozwijającego się rynku elektroniki

umożliwiamy przełomowy postęp technologiczny w kilku sektorach

posiadamy znaczny potencjał wzrostu, doceniany przez potencjalnych partnerów
i inwestorów – m.in. przez dwa znane niemieckie fundusze inwestycyjne
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KSZTAŁTUJEMY GLOBALNĄ NANOPRZYSZŁOŚĆ

Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości
drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, procesory,
biosensory i inne zaawansowane elementy.
To już jest nie jest jedynie wizja.
To szybko nadchodząca rzeczywistość!

xtpl.com
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XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
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DZIĘKUJEMY

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.
Prezentacja:
•

zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;

•

nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;

•

nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub członków jej zarządu,
a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z informacjami przedstawionymi w prezentacji;

•

może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.

Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji.
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą
postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub
sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia Spółki
opisanych w prezentacji.
Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu
finansowego.
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