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EQUITY STORY

XTPL to najbardziej precyzyjna technologia druku na świecie, mająca 
zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki. 

$ 74 mld

3

$ 10 mld

5Liczba pól aplikacyjnych, 
w których spółka obecnie 
realizuje komercjalizację

Wartość rynku elektroniki drukowanej 
elastycznej i organicznej w 2030 

Liczba zweryfikowanych pól aplikacyjnych, 
w których spółka będzie komercjalizować 
w kolejnych krokach

Wartość rynku elektroniki 
drukowanej w 2018
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metoda addytywna 

pozwala na znaczne oszczędności 

czasu oraz materiału

PRZEŁOMOWOŚĆ

umożliwia wykorzystanie zalet 

druku - takich jak skalowalność, 

efektywność kosztowa, prostota 

i szybkość - do produkcji 

zaawansowanych elektronicznie 

urządzeń

pozwala na niespotykaną dotąd 

precyzję, nieosiągalną żadną 

inną metodą druku na świecie

nie wymaga użycia pola 

elektrycznego, co eliminuje 

ryzyko uszkodzenia przez takie 

pole aktywnych elektronicznie 

elementów

Metoda nanodruku XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe 
połączenie kilku cech: 

xtpl.com

TECHNOLOGIA
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PRECYZJA

Ze względu na postępującą miniaturyzację oraz rosnące skomplikowanie urządzeń 
rynek oczekuje precyzji na poziomie pojedynczych mikrometrów. Takiej precyzji nie 
jest w stanie dostarczyć żadna z dotychczas dostępnych na rynku metod druku. 

Minimalny rozmiar struktur 20 μm
OBECNY STANDARD

Minimalny obecny rozmiar struktur 1 μm  
METODA XTPL

Dla przykładu: 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

TECHNOLOGIA
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METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA

APLIKACJA CZAS I KOSZTY ŚRODOWISKO PODŁOŻE

A
D

D
YT

YW
N

A
SU

B
TR

A
K

TY
W

N
A

Precyzyjna aplikacja/prosty proces Efektywna i elastyczna Bezpieczna dla środowiska Większość podłoży/nawet 
zakrzywione

Usuwanie zbędnego materiału dla 
uzyskania wzoru/ proces wieloetapowy

Czaso- i materiałochłonna Wymaga silnie żrących roztworów Jedynie płaskie podłoże

TECHNOLOGIA
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PORÓWNANIE

PARAMETRY INKJET EHD LCVD LITOGRAFIA XTPL

precyzja
niska 

do kilkudziesięciu 
mikrometrów

wysoka
do pojedynczych 

mikrometrów

średnia
do kilku mikrometrów

bardzo wysoka 
na poziomie nanometrów

wysoka
do pojedynczych 

mikrometrów

metoda addytywna tak tak tak
nie

metoda subtraktywna polega na usuwaniu 
zbędnego materiału

tak

substancje toksyczne brak lub znikome brak lub znikome
tak

bardzo toksyczne gazy trudne do 
neutralizacji

tak
fotorezyst oraz chemia do usuwania 

materiału z powierzchni
brak

efektywność kosztowa wysoka wysoka
niska

niewielka ilość stosowanego gazu 
efektywnie bierze udział w osadzaniu

niska
zbędny materiał musi zostać usunięty 

z powierzchni, fotorezyst nie nadaje się do 
wielorazowego użycia

wysoka

prostota
wysoka

proces jednoetapowy
wysoka

proces jednoetapowy

średnia
proces jednoetapowy, lecz stosowanie 

gazów wymaga skomplikowanej obsługi

niska
proces wieloetapowy oraz wymaga obsługi 

przez grupę wykwalifikowanych specjalistów

wysoka
proces jednoetapowy

ryzyko uszkodzenia przez 
pole elektryczne

brak
wysokie 

stosowane napięcie 
powyżej 1 kV

brak brak brak

Technologia nanodruku XTPL eliminuje wszystkie wady porównywalnych z nią w ramach różnych zastosowań metod 

TECHNOLOGIA
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Globalne rozwiązanie XTPL jest systematycznie zabezpieczane 
poprzez poszerzanie chmury patentowej. Spółka złożyła 
dotychczas 13 wniosków patentowych.

Unikatowa i dobrze chroniona własność intelektualna: 

• jest produktem

• stanowi o pozycji spółki na rynku

• istotnie przekłada się na wartość spółki

• pozwala uzyskać stałą przewagę nad innymi graczami na rynku

• umożliwia bezpieczną komercjalizację 

• gwarantuje odpowiednią pozycję negocjacyjną przed 
podpisaniem umów komercyjnych

Gill Jennings & Every LLP, Londyn, UK

K&L Gates, Palo Alto, CA, USA

CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNATECHNOLOGIA
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ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE
Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem
efektywnych kosztowo i skalowalnych metod.

XTPL opracowało technologię, która umożliwia ten postęp.

ZASTOSOWANIE

INTELIGENTNE SZKŁO WYŚWIETLACZE PÓŁPRZEWODNIKI
ZAAWANSOWANE 

PŁYTKI PCB
ZABEZPIECZENIA 

ANTYPODRÓBKOWE
BIOSENSORY

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE

• Wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2019 – 37,1 mld $ 
• Szacowana wartość tego rynku w 2030 – 74 mld $
• CAGR 2019-2030 – 6,5%

1,45 mld $
CAGR 2019-2026 16,3%

28,7 mld $
CAGR 2019-2023 12,6%

469 mld $
CAGR 2019-2024 4,1%

55,4 mld $
CAGR 2019-2024 4,49%

51,8 mld $
CAGR 2019-2024 12,5% 

3,9 mld $
CAGR 2019-2029 0,98%

19,4 mld $
CAGR 2019-2023 19,4%

PLATFORMOWOŚĆ
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WARTOŚĆ KORZYŚCI

• znaczące skrócenie czasu konwersji szkła 
• poprawa właściwości użytkowych produktów
• otwarcie na nowe segmenty rynku

• zwiększenie wydajności produkcyjnej
• zmniejszenie ilości odrzutów
• zwiększenie rozdzielczości 
• rozwiązanie dla wyświetlaczy na giętkich podłożach
• umożliwienie dalszej miniaturyzacji

• precyzyjne łącznie układów mikroelektronicznych z PCB
• zmniejszenie wymiarów wyprowadzeń i połączeń 

elektronicznych układu scalonego
• poprawa wydajności pracy przez wydajniejsze 

odprowadzanie wytwarzanego przez układ ciepła

• maksymalne zagęszczenie struktur przewodzących
• umożliwienie dalszej miniaturyzacji
• efektywny kosztowo i skalowalny proces
• zwiększenie wydajności produkcyjnej

• nieosiągalne dotąd zaawansowanie złożoności systemu
• praktycznie nieograniczona liczba kombinacji (nie do podrobienia)
• uniwersalność: podłoża, wdrożenia i kontroli
• efektywne kosztowo i skalowalne rozwiązanie

• prosta i szybka detekcja
• wszechstronne rozwiązanie dla punktów „point of care”
• efektywna kosztowo i skalowalna produkcja
• umożliwienie dalszej miniaturyzacji

• zwiększona efektywność energetyczna o ok 4-5%
• efektywna kosztowo i skalowalna produkcja

11

Dla każdego z pól aplikacyjnych technologia XTPL 
oferuje unikatowe korzyści: 

PÓŁPRZEWODNIKI

INTELIGENTNE SZKŁO

WYŚWIETLACZE

ZAAWANSOWANE 
PŁYTKI PCB

BIOSENSORY

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE

ZABEZPIECZENIA 
ANTYPODRÓBKOWE
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PIERWSZE TARGETOWANE SEKTORY

Zastosowanie:

Wielkość rynku naprawy:  2019 - $ 270,4 mln

Strategia wejścia na rynek: 

Gotowość rynkowa:

Partner rynkowy:

Konkurencja:

• Orbotech (KLA-Tencor)
• V Technology
• HPK
• Han’s Laser
• Charm Engineering

Zastosowanie:

Wielkość rynku:  2019 - $ 1,45 mld 

Strategia wejścia na rynek: 

Gotowość rynkowa:

Partner rynkowy:

Konkurencja:

• DNP
• Goss International
• Gunze
• Komori

inteligentne szkło 
(smart glass)

zaawansowany 
projekt typu PoC

naprawa zerwanych połączeń metalicznych 
(open defect repair - ODR)

integracja z procesem 
technologicznym wybranych 
partnerów 

tak (grupa podmiotów 
zainteresowanych zakupem 
licencji)

RYNEK

tak (Stany Zjednoczone)

WYŚWIETLACZE

Technologia XTPL wykorzystywana do 
naprawy przerwanych przy produkcji 
wyświetlaczy struktur przewodzących 

Technologia XTPL wykorzystywana 
do tworzenia niewidocznych 
struktur przewodzących 
umożliwiających konwersję szkła

WYŚWIETLACZEINTELIGENTNE SZKŁO

2 μm

5 μm
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KOMERCJALIZACJA MODEL BIZNESOWY

XTPL komercjalizuje technologię 
wybierając model najlepiej 
dopasowany do konkretnego 
pola aplikacyjnego

LICENCJONOWANIE

• spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie 
technologiczne, które licencjonuje partnerowi

• partner tworzy na tej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii 
w przemyśle

• przychodem spółki w tym przypadku są: jednorazowe opłaty za udostępnienie 
licencji oraz powtarzalne opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, 
w których wdrożono opracowaną technologię, a także powtarzalne przychody 
uzyskiwane ze sprzedaży nanotuszu

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

• spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie 
technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, 

• spółka zawiera z partnerem umowę np. typu joint venture; 

• zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami i potencjałem; 

• spółka uczestniczy w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia
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PIPELINE

14

Aktywnych projektów realizowanych 
z dużymi międzynarodowymi 

korporacjami

Zweryfikowanych prospektów 
w pipeline należących do kilkunastu 
pól aplikacyjnych

KLIENT A KLIENT B KLIENT C KLIENT D KLIENT F KLIENT F KLIENT G

Producent urządzeń 
do produkcji wyświetlaczy

Producent urządzeń 
do produkcji 
wyświetlaczy

Producent urządzeń 
do produkcji 
wyświetlaczy

Producent urządzeń 
do produkcji 
wyświetlaczy

Producent 
wyświetlaczy

Producent sprzętu 
oświetleniowego 

Producent 
inteligentnego szkła

I etap zakładał sprzedaż 
kompleksowego rozwiązania 

(dłuższy time to market); obecnie 
czekamy na decyzję o możliwości 
realizacji w modelu licencyjnym

Licencjonowanie 
technologii

Licencjonowanie 
technologii

Licencjonowanie 
technologii

Decyzja zostanie podjęta 
po finalizacji fazy PoC

Decyzja zostanie podjęta po 
finalizacji fazy PoC

Licencjonowanie 
technologii/Partnerstwo 

strategiczne

Wyświetlacze - naprawa 
defektów 

Wyświetlacze - naprawa 
defektów 

Wyświetlacze - naprawa 
defektów 

Wyświetlacze - naprawa 
defektów 

Nowe generacje 
wyświetlaczy –

poprawa przewodności

Połączenia przewodzące 
dla półprzewodników 

obecnych w urządzeniach 
oświetleniowych

Inteligentne szkło 
elektrochromatyczne

417
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LUTY 2019

• w lutym 2019 roku Emitent uruchomił w Sunnyvale, w Krzemowej

Dolinie, swoją spółkę zależną XTPL Inc., w której zarządzie zasiadają:

Filip Granek, Harold Hughes oraz Amir Nayyerhabibi

• kierunek Silicon Valley jest dla XTPL naturalny, m.in. ze względu na

koncentrację w tamtym obszarze firm będących liderami najbardziej

interesujących dla Spółki obszarów przemysłu

• jest to rynek o unikalnej infrastrukturze biznesowej oraz ogromnym

doświadczeniu we wdrażaniu wysokich technologii

• otwarcie spółki w USA podnosi wiarygodność XTPL w oczach

potencjalnych amerykańskich kontrahentów

XTPL INC. Z SIEDZIBĄ W USAWYDARZENIA
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LUTY 2019

• 20 lutego 2019 r. to data pierwszego notowania XTPL na rynku głównym

GPW

• kilkanaście miesięcy wcześniej XTPL debiutowało na rynku New Connect

• XTPL podjęło decyzję o przeniesieniu notowań akcji na rynek główny

warszawskiej giełdy by znaleźć się w kręgu zainteresowań kolejnych

inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych, jak

i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej innowacje

DEBIUT XTPL NA GPWWYDARZENIA



xtpl.com 17

KWIECIEŃ 2O19

• 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

XTPL NA PODIUM KONKURSU W SHENZHENWYDARZENIA
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MAJ 2019

• podczas targów Display Week, które odbywały się w dniach 14–16 maja w San

Jose, XTPL przedstawiło swoją addytywną technologię dedykowaną dla sektora

wyświetlaczy

• Spółka zaprezentowała się przed ponad 7 tysiącami decydentów z czołowych

firm zajmujących się projektowaniem, rozwojem, produkcją i zakupami

wyświetlaczy elektronicznych, a także użytkownikami końcowymi

• XTPL przeprowadziło kilkadziesiąt zaawansowanych rozmów biznesowych

i nawiązało kolejne kontakty z największymi graczami z tej branży

• XTPL jest otwarte na współpracę z producentami urządzeń do produkcji

wyświetlaczy oraz samymi producentami wyświetlaczy, aby zapewnić im

wysoce efektywne rozwiązanie przeznaczone do wdrożenia przemysłowego

DISPLAY WEEK W SAN JOSEWYDARZENIA
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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

HIROSHI MENJO DOŁĄCZA DO ZARZĄDU XTPL INC.WYDARZENIA
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WYBRANE DANE FINASOWEWYDARZENIA

• Click icon to add picture

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

SUKCES EMISJI AKCJIWYDARZENIA
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WYBRANE DANE FINASOWEWYDARZENIA

SIERPIEŃ 2019

• przyjęcie licencjonowania jako metody komercjalizacji technologii

na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów

• 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)

LICENCJONOWANIE TECHNOLOGII

DWA STRUMIENIE PŁATNOŚCI
na rzecz licencjodawcy (w tym przypadku XTPL)

OPŁATY LICENCYJNE 
(ANG. ROYALTIES) 

płatności cykliczne uzależnione 
od wielkości sprzedaży urządzeń 

czy produktów opartych na 
licencjonowanej technologii; 
naliczane zwykle w okresie 

ok. 12–18 miesięcy od momentu 
zawarcia umowy licencyjnej (czas 

potrzebny licencjobiorcy na 
wdrożenie technologii do 

wytwarzanych przez siebie 
produktów czy urządzeń).

OPŁATA WSTĘPNA 
ZA UDZIELENIE LICENCJI 

płatność jednorazowa wnoszona 
po podpisaniu umowy; zwykle 

dzielona jest na transze (płatność 
początkowa i płatności powiązane 
z osiągnięciem kamieni milowych 

i transferem wiedzy w zakresie 
licencjonowanej technologii), 

wypłacenie zazwyczaj w okresie 
6–9 miesięcy od podpisania 

umowy licencyjnej.
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WYBRANE DANE FINASOWEWYDARZENIA

• Click icon to add picture
WRZESIEŃ 2019

• obecnie XTPL posiada 13 międzynarodowych zgłoszeń patentowych

• dla spółek z obszaru tzw. deep tech, własność intelektualna jest

produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej

bardzo istotnie przekłada się na ich wartość

• najistotniejsze wnioski patentowe z punktu widzenia przyszłej licencji,

dotychczas złożone przez XTPL, dotyczyły rozwiązań do zastosowania

w naprawie defektów dedykowanych do rynku wyświetlaczy

• wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zagwarantuje spółce

bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed

podpisaniem pierwszych umów komercyjnych z wybranymi partnerami

ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO
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LISTOPAD 2019

• jeden z czołowych światowych graczy na rynku wyświetlaczy - BOE -

zainteresowany przełomową technologią ultraprecyzyjnego nanodruku XTPL

• oba podmioty podpisały umowę (ang. TEA – Technology Evaluation

Agreement), uruchamiającą ewaluację technologii XTPL przez chińskiego

partnera

• obecny etap współpracy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii

XTPL oraz zdefiniowanie zakresu modyfikacji koniecznych do

przeprowadzenia pod kątem zaspokojenia potrzeby technologicznej BOE

• przychody BOE w 2018 r. wyniosły 13,9 mld USD

• zgodnie z deklaracjami chińskiego partnera, następstwem sukcesu w tym

etapie będą negocjacje biznesowe z XTPL mające na celu podpisanie

komercyjnego kontraktu

WSPÓŁPRACA Z BOEWYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIA
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LISTOPAD 2019

• XTPL oraz koreański HPK Inc., jeden z głównych dostawców urządzeń do

naprawy defektów w wyświetlaczach dla jednego z największych na świecie

producentów elektroniki użytkowej – LG DISPLAY, podpisały Memorandum of

Understanding (MoU)

• przedstawiciele koreańskiego partnera odbyli w listopadzie wizytę

referencyjną w siedzibie XTPL we Wrocławiu

• zawarcie porozumienia oznacza rozpoczęcie etapu, którego celem jest

dopasowanie technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego

tego partnera (ang. design in) oraz uruchomienie procesu negocjacji

warunków biznesowych przyszłej umowy

• udana komercjalizacja innowacyjnej technologii XTPL w obszarze naprawy

defektów będzie stanowiła dla spółki otwarcie perspektywicznego sektora

wyświetlaczy

WSPÓŁPRACA Z HPK INC.WYDARZENIA
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WYBRANE DANE FINASOWEAKTUALIZACJA

• Click icon to add picture

KOMERCJALIZACJA - NAPRAWA DEFEKTÓW

• istnieje ewidentna potrzeba rynkowa na nową technologię naprawy defektów, związana

głównie z wdrażaniem nowych generacji wyświetlaczy

• odrzuty na liniach produkcyjnych wyświetlaczy mogą osiągnąć w przypadku defektów 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, producenci oczekują od

metody naprawy znacząco wyższej precyzji; XTPL znajduje się na mapach technologicznych

liderów tego sektora i nawiązuje silne relacje z ich dostawcami

• Spółka prowadzi w tym obszarze aktywne działania (na różnym stopniu zaawansowania):

− podpisanie w listopadzie 2019 MoU z HPK - jednym z głównych dostawców rozwiązań

w zakresie naprawy defektów dla koncernu LG Display

− podpisanie w lutym 2020 TEA z Cowin - dostawca dla czołowych graczy sektora FPD,

takich jak BOE, CSOT czy Tianma
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WYBRANE DANE FINASOWEAKTUALIZACJA

• XTPL realizuje obecnie III fazę zaawansowanego projektu typu proof of concept

• głównym celem bieżącej fazy testów jest sprawdzenie nowych formulacji tuszów XTPL,

przygotowanych specjalnie dla potrzeb partnera, odpornych m.in. na działanie wysokich

temperatur, występujących zarówno w procesie produkcyjnym partnera, jak

i w eksploatacji produktu końcowego

• testy zrealizowane w laboratoriach Spółki potwierdziły wytrzymałość struktur

wydrukowanych na bazie nowego tuszu na wysokie temperatury

• dedykowana formulacja nanotuszu jest chroniona złożonym przez Spółkę wnioskiem

patentowym

• struktury zostały nadrukowane na specjalistyczne podłoża dostarczone przez partnera

i przesłane do jego zakładu produkcyjnego, gdzie zostaną poddane zaawansowanemu

post-processingowi, unikalnemu dla procesu technologicznego partnera

• wdrożenie rozwiązania XTPL ma docelowo pozwolić na znaczącą poprawę cech

użytkowych produktów partnera i otworzyć dla niego nowe segmenty rynkowe

• sukces tego projektu leży w interesie zarówno Spółki, jak i potencjalnego klienta

KOMERCJALIZACJA – SMART GLASS
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Pierwsze dwa zgłoszenia dotyczyły procesu ultraprecyzyjnej depozycji 

(UPD – Ultra Precise Deposition) 

Trzecie zgłoszenie dotyczyło tuszu wykorzystywanego w procesie 

UPD (Ultra Precise Deposition) 

2019 K&L GATES 
Palo Alto, CA, USA

AKTUALIZACJA ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO

Czwarte zgłoszenie dotyczyło metody precyzyjnego sterowania 

pozycją głowicy drukującej oraz kontroli odległości pomiędzy 

głowicą drukującą i podłożem

Piąte zgłoszenie złożone w 2019 roku dotyczyło metody 

ultraprecyzyjnej depozycji (UPD – Ultra Precise Deposition)

Kolejne dwa zgłoszenia były związane z nowymi typami tuszów, 

wykorzystywanymi w procesie ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra 

Precise Deposition)

27
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STYCZEŃ 2020

• 9 stycznia br. akcjonariusze XTPL powołali do Rady Nadzorczej prof. Herberta 

Wirtha, m.in. byłego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.

• Prof. Wirth dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie rozwoju firm 

na rynkach globalnych oraz unikatowymi kompetencjami i siecią kontaktów, 

które strategicznie wzmocnią działania biznesowe Spółki w szczególności na 

rynku chińskim

WYDARZENIA PO 2019 HERBERT WIRTH W RADZIE NADZORCZEJ
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LUTY 2020

• XTPL oraz Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd z siedzibą w Chinach podpisały 28

lutego umowę TEA – Technology Evaluation Agreement

• Cowin poszukuje rozwiązań technologicznych do realizacji naprawy defektów do

zastosowania w wyświetlaczach nowej generacji

• Etap proof of concept realizowany obecnie przez oba podmioty ma na celu

potwierdzenie parametrów technologii XTPL i ocenę możliwości jej wdrożenia

w procesach produkcyjnych chińskiego partnera

• Cowin jest dostawcą dla wiodących graczy w sektorze FPD, takich jak BOE (lider

globalnego rynku wyświetlaczy), CSOT (producent wyświetlaczy z siedzibą

w Chinach, produkujący panele LCD i rozwijający technologię OLED) czy Tianma

(globalny producent wyświetlaczy działający od ponad trzydziestu lat, produkujący

nowoczesne wyświetlacze LCD i nowe linie wyświetlaczy z wykorzystaniem

technologii AM-OLED)

WYDARZENIA PO 2019 WSPÓŁPRACA Z COWIN
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MARZEC 2020

• XTPL zrealizowało trzy transakcje sprzedaży nanotuszu opartego na

nanocząstkach srebra

• nanotusz jest jednym z kluczowych elementów technologii XTPL, chronionych

międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi

• dwie dostawy zrealizowane zostały dla partnerów działających w pierwszym

komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy,

natomiast trzecia dla jednego z koncernów z regionu EMEA działających

w branży wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki

• sprzedaż nanotuszu potwierdza znaczący potencjał technologii Spółki

WYDARZENIA PO 2019 PIERWSZE KOMERCYJNE ZAMÓWIENIA
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Pierwsze dwa zgłoszenia patentowe wysłane w 2020 roku dotyczą 

metody i urządzenia do charakteryzacji i 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 zgłoszenie patentowe to wynalazek kluczowy z punktu 

widzenia zastosowania technologii XTPL w sektorze inteligentnego 

szkła. Przedstawiono w nim sposób uzyskania znacznej poprawy 

parametrów przezroczystych przewodników

2020 K&L GATES 
Palo Alto, CA, USA

WYDARZENIA PO 2019 ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO

31
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WYBRANE DANE FINASOWEWYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE FINANSE

*dane w tys. PLN

STRUKTURA BILANSU PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
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WYBRANE DANE FINASOWEP&L FINANSE

01.01.2019 - 31.12.2019

BEZ ESOP Z ESOP

Przychody ze sprzedaży 2 063 2 063

Koszty badań i rozwoju 5 048 7 316

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 985 -5 253

Koszty ogólnego zarządu 8 076 18 834

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -5 -5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 066 -24 092

Pozostałe przychody i koszty finansowe -34 -34

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 100 -24 126

Podatek 73 73

Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej -10 771 -23 797

Zysk (strata) akcjonariuszy niekontrolujących -401 -401

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 10 10

Całkowite dochody ogółem -11 162 -24 188 

*dane w tys. PLN 33
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HAROLD HUGHES
CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

Były CFO Intela oraz CEO 
Rambus Inc. Od ponad 40 lat 
rozwija projekty hi-tech w 
Krzemowej Dolinie

AMIR NAYYERHABIBI
CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

Partner w Benhamou Global 
Ventures, funduszu VC 
z siedzibą w Silicon Valley, 
inwestującym w dziesiątki firm z 
sektora gospodarki cyfrowej

HIROSHI MENJO
CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

Współzałożyciel NSV Wolf Capital, 
funduszu strategicznego 
z Silicon Valley. Ekspert we 
wdrażaniu japońskich strategii 
wejścia i nawiązywaniu sojuszy 
strategicznych z japońskimi firmami

xtpl.com

WIESŁAW ROZŁUCKI
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Współzałożyciel i były prezes 
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie

HERBERTWIRTH
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Były Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Posiada umiejętności zarówno w branży 
technologii materiałowych, jak i handlu 
międzynarodowego oraz zarządzania globalnym 
przedsiębiorstwem 

RADA NADZORCZA W POLSCE I ZARZĄD W USAZESPÓŁ
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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

BIZNESTECHNOLOGIA

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

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

8 osób z tytułem doktora nauk 

Obecnie ponad 30 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych

XTPL MILESTONES / KPI

Aneta 
Wiatrowska
TECHNOLOGIA

Dariusz 
Świderek
LICENCJONOWANIE / 
ZARZĄDZANIE IP

Filip Auksztol
BUSINESS 
DEVELOPMENT

Krzysztof 
Berezowski
PROJECT MANAGEMENT

/PRODUCT DEVELOPMENT

Piotr 
Kowalczewski
PATENTY

ZESPÓŁ

Filip Granek
PREZES ZARZĄDU, CEO
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Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości
drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, procesory, biosensory 

i inne zaawansowane elementy elektroniczne.

To już jest nie jest jedynie wizja.

Dzięki nanodrukowi XTPL to szybko zbliżająca się rzeczywistość!

XTPL MILESTONES / KPIWIZJA



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

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.

Prezentacja:

• zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;

• nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;

• nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub członków jej

zarządu, a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z informacjami przedstawionymi w

prezentacji;

• może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.

Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji.

Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą

postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.

Niniejsza prezentacja niemoże być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub

sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia

Spółki opisanych w prezentacji.

Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu

finansowego.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.


