KSZTAŁTUJEMY GLOBALNĄ NANOPRZYSZŁOŚĆ
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REWOLUCJA NANODRUKU
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WIELKOŚĆ RYNKU I MEGATREND

ELEKTRONIKA DRUKOWANA

SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE

•
•
•

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.

XTPL opracował technologię, która umożliwia ten postęp.

xtpl.com
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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):

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

xtpl.com
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PIERWSZE RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM
INTELIGENTNE SZKŁO

drukowane,
przewodzące linie
XTPL

WYŚWIETLACZE

drukowane,
przewodzące linie
XTPL

USPs:
USPs:
•
•
•

szybsza konwersja szkła z jasnego na ciemne i odwrotnie
szybka, prosta i wszechstronna metoda, niższe koszty produkcji
niezwykle wysoka transparentność

xtpl.com

•
•
•

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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PIERWSZE RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM
INTELIGENTNE SZKŁO

WYŚWIETLACZE

Zastosowanie: inteligentne szkło (smart glass)

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

Strategia wejścia na rynek:

Strategia wejścia na rynek:

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

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

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

• integracja z urządzeniami partnera
• finalny etap - wdrożenie przemysłowe

Konkurencja:
• DNP
• Goss International
• Gunze
• Komori

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

xtpl.com
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PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA
Spółka zamierza dostarczać:
•

Unikalne głowice drukujące zaprojektowane i dedykowane
do konkretnych zastosowań

•

Kompatybilne,
precyzyjnie dopasowane
nanotusze

xtpl.com

To kompleksowe rozwiązanie pozwala tworzyć ultracienkie
struktury dla różnych zastosowań
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NIEZRÓWNANA PRECYZJA
OBECNY STANDARD
Minimalny rozmiar struktur 20 μm

METODA XTPL
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 FINASOWE

STRUKTURA BILANSU

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

*dane w tys. PLN

xtpl.com

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
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KAMIENIE MILOWE

KAPITALIZACJA I ROZWÓJ
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WYBRANE NAGRODY

NAGRODA TECHNICAL DEVELOPMENT MANUFACTURING

HONOROWA NAGRODA I-ZONE, DISPLAY WEEK

XTPL zdobyło nagrodę Technical Development
Manufacturing Award - jedno z najważniejszych
wyróżnień branży elektronicznej. Nagrodę wręczono
podczas największych międzynarodowych targów
elektroniki drukowanej w Berlinie.

XTPL z nagrodą za jedną z najbardziej
obiecujących technologii wśród uczestników
I-Zone (Strefa Innowacji) zorganizowanej
w ramach targów Display Week,
najważniejszego wydarzenia na świecie
dedykowanego branży wyświetlaczy.

xtpl.com

NAGRODA ADVANCED MANUFACTURING W
KONKURSIE INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SHENZHEN
XTPL na podium konkursu China Innovation
& Entrepreneurship, który przyciągnął wysokiej
jakości projekty i firmy z całego świata, aby
pomóc im w rozwoju przemysłu hi-tech na
chińskim rynku.
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STRUKTURA AKCJONARIATU

LP

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI (SZT.)

% AKCJI

1.

Filip Granek

303 288

16,61

2.

Sebastian Młodziński

299 852

16,42

3.

Pankiewicz sp.k. (poprzednio Leonarto sp. z o.o.)*

229 015

12,54

4.

Heidelberger Beteiligungsholding AG

192 371

10,53

5.

TPL Sp. z o.o. **

182 622

10,00

6.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds

127 000

6,95

7.

Leonarto Funds SCSp *

69 000

3,78

8.

Konrad Pankiewicz *

2 573

0,14

9.

Pozostali

420 501

23,03

1 826 222

100,00

RAZEM

xtpl.com

Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów

* Konrad Pankiewicz, Członek Rady Nadzorczej XTPL
S.A. jest komplementariuszem Pankiewicz sp.k. oraz
podmiotem kontrolowanym Leonarto Funds SCSp
(poprzez Leonarto Management S.a r.l ). Konrad
Pankiewicz łącznie z podmiotami przez niego
kontrolowanymi posiadają 300 588 akcji XTPL S.A.
stanowiące 16,46% kapitału zakładowego XTPL S.A.
** TPL Sp. z o.o. posiada akcje serii L i P,
wyemitowane z przeznaczeniem na program
pracowniczy. Udziałowcami TPL Sp. z o.o. są Filip
Granek, Prezes Zarządu Emitenta (34% udziałów),
Sebastian Młodziński, Członek Zarządu Emitenta
(33% udziałów) oraz Adriana Pankiewicz, żona
Konrada Pankiewicza, Członka Rady Nadzorczej
Emitenta (33% udziałów)
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MIĘDZYNARODOWI INWESTORZY

1. runda 2017 r.
(kapitalizacja XTPL 25 mln EUR)

• fundusz inwestycyjny, którym zarządza dr Hendrik Leber
• aktywa w zarządzaniu o wartości 5 mld EUR
• bardzo selektywne podejście do inwestycji

2. runda 2018 r.
(kapitalizacja XTPL 37,6 mln EUR)

• posiada 7,12% udziałów w strukturze akcjonariatu XTPL

1. runda 2017 r.
(kapitalizacja XTPL 25 mln EUR)

• spółka zależna znanej grupy inwestycyjnej Deutsche Balaton Group AG
– kapitały własne w wys. 288 mln EUR, kapitalizacja 182 mln EUR
• znany z inwestycji w wyjątkowe firmy we wczesnej fazie rozwoju

2. runda 2018 r.
(kapitalizacja XTPL 44,8 mln EUR)

• posiada w portfelu inwestycyjnym dynamicznie rozwijające się spółki
technologiczne, np. Einhell Germany AG, Prodware Group czy GK Software AG
• 10,79% udziałów w strukturze akcjonariatu XTPL

xtpl.com
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WŁADZE SPÓŁKI

xtpl.com

FILIP GRANEK

MACIEJ ADAMCZYK

WIESŁAW ROZŁUCKI

PREZES ZARZĄDU, CEO

CZŁONEK ZARZĄDU, COO

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

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

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

Współzałożyciel i były prezes Giełdy
Papierów Wartościowych
w Warszawie.
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ZARZĄD W STANACH ZJEDNOCZONYCH

HAROLD HUGHES

AMIR NAYYERHABIBI

• od ponad 40 lat rozwija projekty hi-tech
w Dolinie Krzemowej
• przez wiele piastował kluczowe funkcje w Intelu
i w Intel Capital
• były prezes Rambusa (branża półprzewodników,
kap. 4,5 mld USD na NASDAQ)
• członek zarządów takich firm jak: - Quantenna
Communications (chipy Wi-Fi, kapitalizacja 0,6
mld USD na NASDAQ) - View Inc. (sektor smart
glass, szacowana wycena 1,1 mld USD) ; doradza
także spółce Kateeva

• partner w Benhamou Global Ventures, funduszu VC
z siedzibą w Silicon Valley
• WSJ określił go mianem „seryjnego przedsiębiorcy”
• doświadczenie zdobył w spółkach Intel i Cisco
• współzałożył i prowadził szereg spółek, które
dynamicznie zwiększyły swoją wartość
• założył StratumOne i AuroraNetics, spółki sprzedane
firmie Cisco za łączną kwotę ponad 0,5 mld USD

xtpl.com

HIROSHI MENJO
• współzałożyciel i partner zarządzający w NSV Wolf
Capital, funduszu strategicznym Doliny Krzemowej
• kariera w Konica, badania w Massachusetts
Institute of Technology i MIT Microelectronics Labs
• aktywnie działający w Boston Conculting Group
w Tokio
• doświadczenie zdobył w The McKenna Group,
wiodącej firmie konsultingowej z branży
zaawansowanych technologii
• ekspert we wdrażaniu japońskich strategii wejścia
i sojuszy strategicznych z japońskimi firmami
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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

xtpl.com

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

xtpl.com
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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

INSIDE

technologii w produkcji elektroniki

xtpl.com
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HISTORIE SUKCESU

ARM
HOLDINGS

DEEPMIND

NOVALED

• przykłady firm rozwijających wysokie technologie
• wdrażających przełomowe rozwiązania bez znanej marki
• działały według zasady „think big" z cierpliwością i skupieniem
• były gotowe na długofalową perspektywę, bez początkowego dochodu

xtpl.com
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BUDUJEMY WARTOŚĆ

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

umożliwiamy skokowy postęp technologiczny w kilku sektorach

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

xtpl.com
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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 zbliżająca się rzeczywistość i warto być jej częścią!

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

DZIĘKUJEMY

