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Metoda druku UrządzenieNanotusz

ROZWÓJ BIZNESU W XTPL – AKTUALIZACJA

PIERWSZE KOMERCYJNE KONTRAKTY – SPRZEDAŻ 
NANOTUSZU

13 marca 2020 r. XTPL poinformowało o realizacji sprzedaży nanotuszu do jednego 
z partnerów działających w pierwszym komercjalizowanym przez spółkę polu 
aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy. Tydzień później XTPL zrealizowało podobną 
transakcję dla jednego z koncernów działających w branży wyświetlaczy i kilku innych 
sektorach zaawansowanej elektroniki, z którym XTPL prowadzi rozmowy na temat 
wdrożenia swojej technologii. Obie transakcje stanowią potwierdzenie znaczącego 
potencjału rozwiązań spółki i zacieśnienia relacji biznesowych z tymi klientami. 
W przypadku drugiego z partnerów przed spółką otwierają się dalsze szanse 
komercyjne, ponieważ działa on w kilku perspektywicznych dla XTPL sektorach 
zaawansowanej elektroniki, co istotnie poszerza pole potencjalnej współpracy. 

WSPÓŁPRACA Z COWIN

28 lutego 2020 r. XTPL S.A. oraz  Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd 
z siedzibą w Chinach podpisały umowę Technology Evaluation Agreement (TEA). 
Porozumienie z chińskim parterem uruchamia proces ewaluacji technologii XTPL. 
Celem obecnego etapu współpracy – proof of concept – jest potwierdzenie 
parametrów komercjalizowanej przez XTPL technologii oraz ocena możliwości 
zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych chińskiego partnera. Cowin 
poszukuje technologii naprawy defektów w wyświetlaczach nowej generacji, którą to 
technologię producent ten zamierza zaimplementować w wytwarzanych przez siebie 
urządzeniach i zaoferować swoim klientom. 

Odrzuty na liniach produkcyjnych wyświetlaczy z uwagi na defekty mogą osiągnąć 
nawet 50%, szczególnie tam, gdzie nowa generacja tych urządzeń wchodzi do 
produkcji. Koszt półproduktów w wyświetlaczach to 50-70% kosztu finalnego 
produktu, dlatego producenci nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z naprawy 
defektów. Aby móc realizować ten proces efektywnie, biorąc pod uwagę postępującą 
miniaturyzację i jednoczesny wzrost rozdzielczości wyświetlaczy nowej generacji, 
oczekują oni od metody naprawy znacząco wyższej precyzji. Celem XTPL jest 
znalezienie się na mapach technologicznych liderów tego sektora i nawiązywanie 
silnych relacji z ich dostawcami, takimi jak nowy partner spółki.

Cowin jest producentem urządzeń i komponentów do produkcji wyświetlaczy. 
Potencjalny klient XTPL jest dostawcą dla czołowych graczy tego sektora, takich 
jak BOE (lider globalnego rynku produkcji wyświetlaczy, z którym spółka prowadzi 
niezależny projekt proof of concept) czy CSOT (producent wyświetlaczy z siedzibą 
w Chinach wytwarzający panele LCD i rozwijający technologię OLED).

Dotychczas spółka zrealizowała już wstępne wydruki zgodnie ze specyfikacją 
partnera na dostarczonych przez niego podłożach. Trwają negocjacje nad następnymi 
krokami, którymi potencjalnie będzie wykonanie i ewaluacja kolejnych partii 
wytworzonych wspólnie próbek oraz w dalszym etapie ewaluacja metody nanodruku 
w jednostce R&D chińskiego podmiotu. Zespół XTPL osiąga w obszarze naprawy 
defektów pożądane przez rynek rezultaty i uzyskuje za pomocą addytywnej metody 
nanodruku struktury naprawiające zerwane połączenia metaliczne (ang. detour) 
o szerokości poniżej 3 μm, które spełniają szereg ważnych wymogów klientów. 
Taki wynik technologiczny potwierdza pozycję spółki jako globalnego lidera 
w zakresie ultraprecyzyjnego druku.
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CZYTAJ WIĘCEJ

Nanotusze o unikatowej formule opracowane przez wewnętrzny dział R&D w XTPL 
wykazują innowacyjne właściwości fizyko-chemiczne, interesujące z punktu widzenia 
producentów zaawansowanej elektroniki. To między innymi przełomowe formuły 
nanotuszów pozwalają spółce osiągać tak znakomite rezultaty jeśli chodzi o precyzję 
druku. To jeden z kluczowych elementów metody nanodruku spółki, chroniony 
międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. 

Większość stosowanych przez XTPL tuszów bazuje na nanocząstkach srebra 
i właśnie tego rodzaju produkt został zamówiony przez klientów. Spółka 
wykorzystuje również inne pierwiastki, takie jak złoto, miedź czy platyna. Dzięki 
zróżnicowaniu materiałów XTPL może w elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby 
rynku i indywidualnych klientów. Spółka identyfikuje znaczące zainteresowanie jeśli 
chodzi o nanotusze od przynajmniej kilku podmiotów, a pierwsza sprzedaż jest tego 
potwierdzeniem. Realizacja tego typu transakcji przybliża XTPL do komercyjnego 
wejścia na rynek.

Ze względu na konieczność zachowania poufności XTPL nie podaje nazw tych 
klientów.

DUAL LISTING

6 marca 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie wyraziła zgodę na 
wprowadzenie do obrotu akcji XTPL w segmencie „Quotation Board” – części rynku 
„Open Market”. XTPL ma stałe sygnały wskazujące na zainteresowanie zagranicznych 
inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Krok w kierunku dual listingu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie oznacza zdecydowane ułatwienie 
takich decyzji, gdzie rolę odgrywa m.in. wycena w EUR czy specyfika systemów 
transakcyjnych. XTPL nie poniosła żadnych kosztów związanych z tą operacją, 
gdyż nie była stroną ją inicjującą – dopuszczenie było wynikiem działań jednego 
z niemieckich banków inwestycyjnych. Jednocześnie spółka jest notowana także 
w Monachium i Stuttgarcie.

Konsekwencją zagranicznych notowań powinno być wzmocnienie akcjonariatu 
o inwestorów i fundusze inwestycyjne z krajów europejskich. Spółka ma już 
w akcjonariacie dwa renomowane fundusze z Niemiec: ACATIS Investment oraz 
Deutsche Balaton Group. Akcjonariusze ci konsekwentnie brali udział we wszystkich 
dotychczasowych podniesieniach kapitału i nadal mocno wspierają Spółkę. Dla XTPL 
jest to powód do dumy oraz silne zobowiązanie do wytężonych prac nad kolejnymi 
etapami komercjalizacji.

Akcje XTPL są notowane na zasadzie dual listing – rynkiem podstawowym spółki 
pozostaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 

ROZWÓJ CHMURY PATENTOWEJ

Zespół badawczo-rozwojowy XTPL zakończył prace nad kolejnymi wnioskami patentowymi, 
obejmującymi dalszy zakres IP w ramach unikatowej technologii nanodruku spółki. 
Dwa pierwsze zgłoszenia w 2020 r. dotyczyły metody i urządzenia do charakteryzacji oraz 
optymalizacji przepływu tuszu w dyszy głowicy drukującej. Metoda ta ma charakter ogólny 
i może być stosowana nie tylko w technologii XTPL, ale także na potrzeby innych technik 
drukowania. W związku z tym oba zgłoszenia patentowe mają znaczącą wartość komercyjną. 
Trzecie tegoroczne zgłoszenie patentowe to wynalazek istotny z punktu widzenia zastosowania 
technologii XTPL w sektorze inteligentnego szkła. Przedstawiono w nim sposób uzyskania 
znacznej poprawy parametrów przezroczystych przewodników.

Nowe zgłoszenia patentowe zostały złożone we współpracy z amerykańską kancelarią K&L 
Gates z siedzibą w Palo Alto, w Kalifornii. 
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