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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. 

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
• Wartość rynku (elektronika drukowana, elastyczna i organiczna) w 2018 - ok. 31,7 miliarda USD
• Szacowana wartość rynku w 2029 – 77,3 miliarda USD
• CAGR 2018-2029 – 8,4%

SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE • 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.

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

Platformowa technologia XTPL ułatwi produkcję (między innymi):

wyświetlaczy
nowej generacji

inteligentnego szkła
z zaawansowanymi 
funkcjonalnościami

innowacyjnych 
zabezpieczeń 

antypodróbkowych

paneli fotowoltaicznych 
o zwiększonej wydajności
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PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA
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• metoda addytywna - pozwalająca na znaczne oszczędności 

czasu oraz materiału; 

• umożliwia wykorzystanie zalet druku - takich jak skalowalność, 

efektywność kosztowa, prostota i szybkość - do produkcji 

zaawansowanych urządzeń elektronicznych

• pozwala na niespotykaną dotąd precyzję 

• nie wymaga użycia pola elektrycznego, co eliminuje ryzyko 

uszkodzenia przez takie pole aktywnych elektronicznie elementów

XTPL rozwija i komercjalizuje tzw. twardą technologię.

Metoda XTPL jest przełomowa. 

Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: 

Rozwiązanie pozwala tworzyć ultracienkie struktury 

dla różnych zastosowań przemysłowych.
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METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA
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NIEZRÓWNANA PRECYZJA
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Główną przewagą konkurencyjną addytywnej technologii XTPL jest 
niespotykana dotąd precyzja, której nie można osiągnąć za pomocą 
żadnej innej metody druku na świecie.

Minimalny rozmiar struktur 20 μm

OBECNY STANDARD

Minimalny obecny rozmiar struktur 1 μm  

METODA XTPL

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.
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WYBRANE DANE FINANSOWE

*dane w tys. PLN

STRUKTURA BILANSU PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
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P&L

01.01.2018 
–

30.06.2018

01.01.2019 - 30.06.2019

Z ESOP BEZ ESOP

Przychody ze sprzedaży 1 256 1 592 1 592

Koszty badań i rozwoju 1 477 4 557 2 289

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -221 -2 965 -697

Koszty ogólnego zarządu 2 394 13 716 4 397

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 2 -225 -225

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 613 -16 906 -5 319

Pozostałe przychody i koszty finansowe 25 -54 -54

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 588 -16 960 -5 373

Podatek -40 23 23

Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej -2 548 -16 983 -5 396

Zysk (strata) akcjonariuszy niekontrolujących 0 -401 -401

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0 15 15

Całkowite dochody ogółem -2 548 -16 567 -4 980

Przychody z dotacji w H1 2019 na poziomie 
1,6 mln zł; wzrost o 33% wobec H1 2018, co 
jest zgodne z planami współfinansowania 
kosztów rozwoju technologii środkami 
publicznymi

Wynik netto na poziomie -16,9 mln zł 
obejmujący zdarzenie o charakterze 
jednorazowym w wysokości 11,6 mln zł 
(rozpoznanie kosztu rozliczenia programu 
motywacyjnego – ESOP – opartego na 
akcjach, operacja o charakterze 
bezgotówkowym, bez wpływu na wartość 
aktywów, kapitały własne oraz rozwodnienie 
dotychczasowych akcjonariuszy) 

Koszty operacyjne spółki pod kontrolą na 
poziomie 6,7 mln zł (bez uwzględnienia 
zdarzenia o charakterze jednorazowym)

*dane w tys. PLN



xtpl.com 11

KAPITALIZACJA I ROZWÓJ
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STRUKTURA AKCJONARIATU

* 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 15,79% kapitału zakładowego XTPL S.A.

** TPL Sp. z o.o. posiada akcje serii L i P, 
wyemitowane z przeznaczeniem na program 
motywacyjny 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).

Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosówLP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (SZT.) % AKCJI

1. Filip Granek 303 288 15,93

2. Sebastian Młodziński 299 852 15,75

3. Pankiewicz sp.k. (poprzednio Leonarto sp. z o.o.)* 229 015 12,03

4. Heidelberger Beteiligungsholding AG 192 371 10,10

5. TPL Sp. z o.o. ** 182 622 9,59

6.
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds

127 000 6,67

8. Leonarto Funds SCSp * 69 000 3,62

9. Konrad Pankiewicz * 2 573 0,14

10. Pozostali 498 499 26,18

RAZEM 1 904 220 100,00
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
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KONCENTRACJA NA STRATEGICZNYCH POLACH APLIKACYJNYCH

WYŚWIETLACZE

USPs:

• poprawa wydajności zaawansowanych linii produkcyjnych
• ultraprecyzyjna technologia addytywna - oszczędność kosztów, materiału i czasu
• idealne rozwiązanie w przypadku technologii stale zwiększających rozdzielczość 

wyświetlaczy

drukowane, 
przewodzące linie 
XTPL

INTELIGENTNE SZKŁO 

USPs:

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

drukowane, 
przewodzące linie 
XTPL

drukowane, 
przewodzące linie 
XTPL
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PIERWSZE RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM

WYŚWIETLACZE

Zastosowanie: naprawa defektów ścieżek przewodzących (ang. open defect repair - ODR)

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

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

INTELIGENTNE SZKŁO

Zastosowanie: inteligentne szkło (ang. smart glass)

Strategia wejścia na rynek: 

Gotowość rynkowa: III faza zaawansowanego projektu typu PoC
Partner rynkowy: tak (Stany Zjednoczone)

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

Konkurencja:
• DNP
• Goss International
• Gunze
• Komori
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KOMERCJALIZACJA W WYBRANYCH PLACH APLIKACYJNYCH

WYŚWIETLACZE INTELIGENTNE SZKŁO

• III faza projektu typu proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta

• wdrożenie rozwiązania XTPL pozwoli na znaczącą poprawę cech użytkowych 

finalnych produktów i otworzy dla partnera nowe segmenty rynkowe

• zbyt długi czas konwersji szkła jest wyzwaniem dla partnera, a rozwiązanie 

technologiczne tego problemu będzie stanowiło skokowy postęp 

• potwierdzenie przez obecnie prowadzone testy skuteczności technologii XTPL 

może zaowocować wspólnym opracowaniem rozwiązań produkcyjnych w oparciu 

o know-how i własność intelektualną XTPL na bazie np. umowy Joint Development 

Agreement - JDA

• rozbudowa portfolio aktywnych prospektów sprzedażowych

• realizacja planu wizyt referencyjnych dla zainteresowanych klientów 

w laboratoriach XTPL

• przyjęcie licencjonowana jako metody komercjalizacji technologii XTPL na rynku 

wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów 

• koncentracja na ochronie własności intelektualnej spółki; pierwsza część 

z planowanych międzynarodowych wniosków patentowych dotyczyć będzie 

rozwiązań stanowiących przedmiot negocjowanych licencji

• uruchomienie dodatkowego projektu badawczo-rozwojowego, mającego na celu 

spełnienie wymagań technologicznych dla projektowanych obecnie generacji 

wyświetlaczy, planowanych do wdrożenia w kolejnych latach
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XTPL INC. Z SIEDZIBĄ W USA

LUTY 2019

• uruchomienie w lutym 2019 XTPL Inc. (spółki zależnej XTPL S.A.) 

w Sunnyvale, w Krzemowej Dolinie

• skład zarządu XTPL Inc.: Filip Granek, Harold Hughes, Amir Nayyerhabibi 

oraz Hiroshi Menjo

• rozwój struktur oraz operacji w USA ze względu na koncentrację 

w tamtym obszarze firm będących liderami interesujących dla spółki 

obszarów przemysłu oraz unikalną infrastrukturę biznesową i ogromne 

doświadczenie we wdrażaniu wysokich technologii

• podniesienie wiarygodność XTPL w oczach potencjalnych 

amerykańskich kontrahentów

• pozyskiwanie lokalnych talentów w zakresie technologii 

oraz business developmentu



xtpl.com

LUTY 2019

• debiut spółki na głównym pakiecie GPW 20 lutego 2019 r. 

(przeniesienie z alternatywnego rynku notowań New Connect) 

• spółka w kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych, 

zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w 

przełomowe w skali globalnej innowacje

• ważne przede wszystkim na wsparcie inwestorów długoterminowych, 

doświadczonych w analizie i ocenie spółek z obszaru deep tech (tzw. 

twarde technologie, wymagające odpowiedniej infrastruktury 

laboratoriów i zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu inżynierów)

18

DEBIUT XTPL NA GPW
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NOWY PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW

KWIECIEŃ 2019

• nowy pracowniczy program motywacyjny dla kluczowych kadr 

XTPL S.A. i XTPL Inc.

• filarami programu są opcje na akcje (z ceną wykonania na poziomie 

165 zł), stanowiące maksymalnie 10 proc. kapitału spółki oraz istniejące 

już akcje XTPL

• emisja warunkowa pod warranty (opcje na akcje) zostanie zrealizowana 

stopniowo w latach 2020-2029

• celem programu jest przyciągnięcie i zatrzymanie w zespole talentów 

i doświadczonych inżynierów z unikatowymi kompetencjami

• program wniesie korzyści dla budowania wartości XTPL, jednocześnie nie 

powodując odczuwalnego rozwodnienia akcji dla dotychczasowych 

akcjonariuszy
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XTPL NA PODIUM KONKURSU INNOWACJI W SHENZHEN

KWIECIEŃ 2019

• XTPL na podium konkursu China Innovation & Entrepreneurship

w kategorii advanced manufacturing

• konkurs przyciągnął wysokiej jakości projekty 

i firmy z całego świata

• głównym celem wydarzenia jest rozwój przemysłu hi-tech na 

chińskim rynku

• etap I konkursu miał miejsce w Berlinie, gdzie o miejsce w finale 

rywalizowały firmy z regionu

• finał odbył się w Shenzhen, gdzie o miejsce na podium walczyło 

ponad 100 wybitnych projektów
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DISPLAY WEEK W SAN JOSE

MAJ 2019

• prezentacja addytywnej technologii XTPL dla sektora wyświetlaczy 

• 7 tysięcy uczestników: decydentów z czołowych firm zajmujących się 

projektowaniem, rozwojem, produkcją i zakupami wyświetlaczy 

elektronicznych

• kilkadziesiąt zaawansowanych rozmów biznesowych 

• rozbudowa portfolio aktywnych prospektów sprzedażowych 

o największych graczy z branży

• oferta spółki dla tego sektora: 

› faza I - rozwiązanie do naprawy defektów

› faza II i III - rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie 

rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na 

wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach
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HIROSHI MENJO DOŁĄCZA DO ZARZĄDU XTPL INC.

MAJ 2019

• Hiroshi Menjo w zarządzie XTPL Inc. 

• współzałożyciel i partner zarządzający w NSV Wolf Capital, funduszu 

strategicznym Doliny Krzemowej

• kariera w Konica, badania w Massachusetts Institute of Technology 

oraz MIT Microelectronics Labs

• aktywnie działający w Boston Conculting Group w Tokio 

• doświadczenie 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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ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO

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

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

K&L Gates, 
Palo Alto, CA, 

USA

Kolejne zgłoszenie patentowe dotyczące urządzeń pozwalających na 
zastosowanie unikalnej metody druku XTPL
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PO DACIE RAPORTU
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SUKCES EMISJI AKCJI XTPL

LIPIEC 2019

• przeprowadzenie emisji akcji na ponad 10 mln zł

• podwyższenie kapitału zrealizowane w trybie subskrypcji prywatnej 

• udział zarówno polskich inwestorów indywidualnych, jak i zachodnich 

inwestorów instytucjonalnych 

• blisko połowa nowych papierów wartościowych trafiła do podmiotów 

zagranicznych 

• celem emisji było strategiczne wzmocnienie komercjalizacji w obszarze 

naprawy defektów wysokorozdzielczych wyświetlaczy oraz dalszy 

rozwój portfela patentowego
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LICENCJONOWANIE TECHNOLOGII NAPRAWY DEFEKTÓW

SIERPIEŃ 2019

• przyjęcie licencjonowania jako metody komercjalizacji technologii na rynku 

wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair)

• licencjonowanie preferuje większość potencjalnych klientów

• model bardzo atrakcyjny głównie ze względu na korzystny stosunek zakładanych 

nakładów do potencjalnych efektów – stabilnych i skalowalnych przychodów –

oraz krótszy czas konieczny do wdrożenia 

• daje możliwość wykorzystania istniejącego już potencjału przyszłego licencjobiorcy 

w zakresie efektywnego przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego

• po stronie licencjobiorcy wszelkie aspekty związane ze sprzedażą finalnego 

produktu (logistyka, dystrybucja czy obsługa klienta)
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ISTOTNY WZROST CHMURY PATENTOWEJ 

WRZESIEŃ 2019

• spółka deklaruje złożenie 26 wniosków patentowych od 1 września br. 

do końca 2020 r. 

• obecnie XTPL złożyło 9 zgłoszeń patentowych (co oznacza prawie 

3-krotny wzrost chmury patentowej) 

• zabezpieczona unikatowa własność intelektualna stanowi 

o wartości spółki i jej pozycji na rynku 

• najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej ma zagwarantować 

bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed 

podpisaniem umów komercyjnych
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SILNY INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ 

Obecnie 45 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych

TECHNOLOGIA

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

• chemii
• fizyki
• elektroniki
• mechaniki
• inżynierii materiałowej
• symulacji numerycznych

10 osób z tytułem doktora nauk 

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

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

... i szereg sukcesów osiągniętych 
na międzynarodowych rynkach

BIZNES
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MODEL BIZNESOWY

LICENCJONOWANIE
(firma opracowuje rozwiązanie technologiczne dedykowane do konkretnego 
pola aplikacyjnego, rozwiązanie to jest licencjonowane partnerowi, który na jego 
podstawie buduje urządzenia, pozwalające na wdrożenie technologii w danym 
sektorze; przychody z opłat licencyjnych opartych na sprzedaży takich urządzeń)

PARTNERSTWO STRATEGICZNE
(firma opracowuje rozwiązanie technologiczne dedykowane do konkretnego 
pola aplikacyjnego i komercjalizuje je we współpracy ze strategicznym 
partnerem na podstawie np. umowy joint venture; zadania komercjalizacyjne 
dzielone są między partnerów zgodnie z ich kompetencjami i potencjałem; 
udział w zyskach uzyskanych dzięki współpracy)

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

XTPL komercjalizuje technologię w sposób dedykowany do konkretnego 
pola aplikacyjnego, stosując jeden z trzech modeli:
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CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Gill Jennings & Every LLP, Londyn, UK

K&L Gates, Palo Alto, CA, USA

XTPL oferuje kompleksowe rozwiązanie do drukowania przewodzących

i nieprzewodzących struktur w skali mikronowej. Urządzenia, nanotusz

oraz sama unikalna metoda drukowania są chronione międzynarodowymi

wnioskami patentowymi.

Zgłoszenia patentowe składane są we współpracy z brytyjską firmą 

prawniczą Gill Jennings & Every LLP oraz amerykańską firmą K&L Gates.
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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

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

umożliwiamy przełomowy postęp technologiczny w kilku sektorach
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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 S.A.
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