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Spółka XTPL działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija 
i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej, platformową technologię, 
chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia 
ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Metoda XTPL jest przełomowa. 
Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna – 
pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca 
wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, 
prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki 
niespotykanej dotąd precyzji oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. 
Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie 
zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej.

DOCELOWY MODEL BIZNESOWY
XTPL jest dostawcą zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania 
nanomateriałów, którą rozwija i komercjalizuje w sposób dedykowany do konkret-
nego pola aplikacyjnego, stosując jeden z trzech modeli:

LICENCJONOWANIE
spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie 
technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia 
umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle; przychodem spółki w tym 
przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których 
wdrożono opracowaną technologię;

PARTNERSTWO STRATEGICZNE
spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie 
technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, 
z którym zawiera umowę np. typu joint venture; zadania komercjalizacyjne 
dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi kompetencjami 
i potencjałem; spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspólnego 
przedsięwzięcia;

SPRZEDAŻ KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA
spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie 
technologiczne, którego produkcję zleca podwykonawcom na bazie własnego 
unikalnego IP, a jednocześnie samodzielnie organizuje kanały dystrybucji, proces 
sprzedaży i serwisu; kompleksowe rozwiązanie sprzedawane jest do klienta 
końcowego; spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży głowic drukujących 
i nanotuszów.

Optymalny model biznesowy jest wybierany przez spółkę w zależności 
od specyfiki pola aplikacyjnego, do którego kieruje ona swoją ofertę.

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 19-letnim doświadczeniem w zakresie 
finansów, fuzji i przejęć oraz rynku kapitałowego

ZESPÓŁ
Ponad 45 osób 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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WSPARCIE BIZNESOWE (DOŚWIADCZENIE I KONTAKTY)

WIESŁAW ROZŁUCKI  |  PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Współzałożyciel i były prezes Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie

HAROLD HUGHES  |  CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC. 

Były CFO Intela oraz CEO firmy Rambus

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

AMIR NAYYERHABIBI  |  CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC., CCO

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

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

HIROSHI MENJO  |  CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC. 

Współzałożyciel i partner zarządzający w NSV Wolf Capital, 
funduszu strategicznym Doliny Krzemowej

Posiada doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii; 
ekspert we wdrażaniu japońskich strategii wejścia i sojuszy 
strategicznych z japońskimi firmami

Nagroda Advanced Manufacturing w Konkursie Innowacji 
i Przedsiębiorczości W Shenzhen

Nagroda Strefy Innowacji I-Zone Display Week 2018

Idtechex Printed Electronics Technical Development 
Manufacturing Award

MIT Enterprise Forum Poland

RYNKI KOMERCJALIZACJI
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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] 2016 2017 2018 1 kw. 2019

Przychody netto ze sprzedaży 39 1 763 2 267 215

Dotacje 39 1 763 2 267 215

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 283 -951 -809 -982

Zysk (strata) brutto -2 289 -3 962 -7 243 -2 632

Zysk (strata) netto -2 289 -3 939 -7 209 -2 650

Amortyzacja 296 470 531 179

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej

-1 789 -3 321 -6 797 -2 287

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej

-323 -873 -2 758 -1 295

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej

3 381 8 962 8 902 -7

Kapitał (fundusz) własny 1 754 7 217 8 937 6 288

Zobowiązania krótkoterminowe 749 845 1 031 1 174

Zobowiązania długoterminowe 0 25 1 0

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne

1 421 6 210 5 537 1 948

Należności krótkoterminowe 134 8 8 47

Należności długoterminowe 14 14 233 1 494

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

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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Pierwsze zastosowanie: naprawa defektów ścieżek przewodzących

Problem: przerwane ekstremalnie cienkie ścieżki przewodzące w obwodach 
elektronicznych (open defects) i brak optymalnej metody naprawy

Rozwiązanie: przełomowa technologia addytywna umożliwiająca tworzenie 
przewodzących mikrostruktur do naprawy zerwanych połączeń metalicznych 
z niezrównaną precyzją

USPs:
• poprawa wydajności zaawansowanych linii produkcyjnych
• ultraprecyzyjna technologia addytywna - oszczędność kosztów, materiału

i czasu
• idealne rozwiązanie w przypadku technologii stale zwiększających rozdzielczość

wyświetlaczy

Strategia wejścia na rynek:
Gotowość rynkowa: integracja z procesem technologicznym partnera
Partner rynkowy: tak (grupa wybranych podmiotów z Azji)
• integracja z systemami partnera
• finalny etap - wdrożenie przemysłowe

Ze względu na platformowy charakter technologii XTPL, w kolejnych krokach 
spółka zamierza dostarczyć do branży wyświetlaczy rozwiązania umożliwiające 
znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na 
wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach.

Problem: czas konwersji szkła z jasnego na ciemne i odwrotnie jest zbyt długi

Rozwiązanie: addytywna technologia umożliwiająca drukowanie na szkle 
przewodzących, niewidocznych linii (1-5 μm), co potencjalnie umożliwi 
znaczący postęp technologiczny w tym sektorze

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

Strategia wejścia na rynek:
Gotowość rynkowa: III faza zaawansowanego projekt typu PoC 
Partner rynkowy: tak (Stany Zjednoczone)
• partnerstwo z liderem branży (wspólny rozwój dedykowanego rozwiązania)
• finalny etap - wdrożenie przemysłowe

WYŚWIETLACZE

INTELIGENTNE SZKŁO
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