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Art. 17 MAR – informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Emitent” lub „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości 
prognozę ilości wniosków patentowych, które Spółka zamierza przygotować 
i zgłosić celem uzyskania efektywnej, międzynarodowej ochrony swojej 
technologii.  

Zabezpieczenie własności intelektualnej i przemysłowej  w postaci stale 
poszerzanej chmury patentowej jest w ocenie Zarządu najważniejszym 
obecnie czynnikiem budującym wartość Spółki, a także jej pozycję 
biznesową w realizowanym procesie komercjalizacji.  

Zarząd Spółki prognozuje, że w okresie od 1 września 2019 roku do 31 
grudnia 2020 roku Spółka złoży 26 wniosków patentowych.  

Powyższa prognoza oparta jest na: 

- planach związanych z rozwojem i komercjalizacją technologii w pierwszych 
wybranych polach aplikacyjnych: wyświetlacze i inteligentne szkło; 

- założeniach dotyczących rozwoju organizacyjnego Spółki w obszarze 
technologicznym i rozwoju biznesu; 

 rozwoju bazowej technologii druku XTPL. 

W ocenie Zarządu w przypadku podmiotu działającego w obszarze twardych 
technologii (tak jak Emitent), skutecznie zabezpieczona własność 
intelektualna i przemysłowa jest produktem i może stanowić o przewadze 
konkurencyjnej – a jej  bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod 
warunkiem zapewnienia jej pełnej ochrony na wybranych 
międzynarodowych rynkach.  

Zdaniem Zarządu wysoki poziom ochrony własności intelektualnej  
i przemysłowej zapewni Spółce odpowiednią pozycję negocjacyjną przed 
podpisaniem pierwszych umów komercyjnych z wybranymi partnerami.  
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Z powyżej wskazanych względów Zarząd Spółki uznał, że realizacja 
prognozowanej ilości wniosków patentowych może mieć istotny wpływ na 
ocenę perspektywy komercjalizacji technologii do różnych pól 
aplikacyjnych, a co za tym idzie, na sytuację dochodową i długofalowo 
rosnącą wartość Spółki. Odpowiednie zabezpieczenie tworzonej przez 
Emitenta technologii oraz konsekwentne poszerzanie chmury patentowej 
ma na celu zapewnienie realizacji kluczowych interesów XTPL, co wpisuje się 
w realizowaną przez Spółkę strategię rozwoju oraz może mieć wpływ na 
wycenę wartości Emitenta przez inwestorów. 

W ocenie Zarządu powyższe należy uznać za istotną informację o Emitencie, 
która byłaby prawdopodobnie brana pod uwagę przez inwestorów 
giełdowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza co do 
oceny podstaw wpływających na wartość Spółki, a także możliwości  
i perspektywy czasowe osiągnięcia przez Spółkę przychodów. Z tych 
względów, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej 
w rozumieniu Art. 7 ust. 1 MAR. 
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