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Nowy Członek Rady Nadzorczej

NEWSY

5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dołączył Andrzej Domański,
ekonomista, analityk rynków finansowych z doświadczeniem
w zarządzaniu funduszami giełdowymi.
Andrzej Domański jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie
zawodowe zdobywał min. w Noble Funds TFI, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami,
następnie jako Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami koordynował i nadzorował prace działu
oraz skupiał się nad wprowadzeniem nowych produktów. W latach 2016-2019 pełnił funkcję
Członka Zarządu Eques Investment TFI, gdzie odpowiadał za Departament Rynków Kapitałowych,
zarządzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych. Zdobywca
Złotego Portfela, nagrody Gazety Giełdy Parkiet dla najlepszego Zarządzającego Funduszami
Stabilnego Wzrostu, Laureat Alfy, nagrody za najlepsze stopy zwrotu w kategorii „fundusze
mieszane” przyznawanej przez analizy.pl, a także dwukrotny laureat Alfy za najlepsze stopy zwrotu
w kategoriach „fundusze akcji małych i średnich spółek” oraz „fundusze mieszane”.
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Nowy wniosek patentowy
XTPL stale powiększa swoją chmurę patentową.
Silna pozycja w zakresie własności intelektualnej
jest jednym z głównych atutów firmy.

Poniżej: obraz z mikroskopu optycznego (a) i mikroskopu
SEM (b) ultraprecyzyjnych struktur (szerokość 1,7 μm)
wydrukowanych na zaawansowanym wyświetlaczu.
a)

Wydrukowana
srebrna linia

NEWSY

XTPL przywiązuje szczególną wagę do budowania trwałej pozycji
konkurencyjnej w oparciu o portfolio patentowe. W ostatnim czasie
Spółka złożyła kolejny wniosek patentowy w Urzędzie Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent and
Trademark Office). Tym samym wzmocniła dotychczasowe portfolio
patentowe, które na ten moment obejmujące 18 patentów i zgłoszeń
patentowych, zabezpieczających wynalazki związane z procesem
drukowania, tuszami, oprogramowaniem i rozwiązaniami odpowiadającymi
na wyzwania stojące przed różnymi sektorami przemysłu. Najnowsze
zgłoszenie patentowe zabezpiecza metody precyzyjnego pozycjonowania

20 μm
b)

dyszy drukującej podczas drukowania na różnych podłożach o złożonej

1,7 μm

topografii, takich jak nowoczesne wyświetlacze czy elastyczne hybrydowe
układy mikroelektroniczne. Wszystkie zgłaszane metody są oparte na
zaawansowanych algorytmach opracowanych przez zespół badawczorozwojowy i są stosowane w drukarkach XTPL.
Wydrukowana srebrna linia
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Publikacja podstrony
DRUKARKA
Spółka prowadzi prace nad komercjalizacją
demonstratora technologii ultraprecyzyjnej
depozycji (UPD) - urządzenia przeznaczonego
do zastosowań laboratoryjnych oraz szybkiego
prototypowania.

Obecnie toczą się zaawansowane rozmowy z partnerami

Drukarce Delta. Na stronie potencjalni klienci mogą dowiedzieć

zainteresowanymi zakupem demonstratora technologii XTPL.

się więcej o precyzyjnym systemie szybkiego prototypowania

Sprzedaż demonstratora spowoduje obustronną wymianę

z możliwością drukowania bardzo drobnych struktur aż do

doświadczeń. Zainteresowanie demonstratorem technologii

1,5 µm dla zastosowań w mikroelektronice. Na dedykowanej

wyrażają również podmioty przemysłowe, analizujące potencjalne

podstronie wymienione zostały cechy produktu, a także

wdrożenie technologii XTPL w masowej produkcji. Komercyjne

pokazane zostały przykłady zastosowań. Przełomowym

dostarczenie demonstratora technologii do klientów jest zatem

wynikiem technologicznym osiągniętym przez zespół R&D

jednym z etapów złożonego procesu dążącego do sprzedaży
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ZOBACZ PODSTRONĘ

w XTPL jest zademonstrowanie możliwości druku precyzyjnych

licencji technologii XTPL w zastosowaniach przemysłowych.

struktur przewodzących, które skutecznie pokrywają wysoki

W wyniku konsekwentnie realizowanej strategii komercjalizacji,

wysokości. Taka możliwość już dziś generuje otwieranie

Spółka uruchomiła kolejną podstronę produktową, dedykowaną

kolejnych rozmów z potencjalnymi klientami.

stopień / schodek w topografii podłoża, aż do 150 mikrometrów
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CMC Microsystems Webinar

NEWSY

27 października Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL, podczas webinaru,
który został zorganizowany przez CMC Microsystems, zademonstrował
nowatorską technologię ultraprecyzyjnej depozycji (UPD), pozwalającą
na szybkie prototypowanie urządzeń mikroelektronicznych.

Technologia UPD umożliwia bezpośrednie osadzanie

CMC Microsystems to organizacja non-profit zarządzająca

metalicznych i niemetalicznych tuszów o wysokiej lepkości

kanadyjską siecią National Design Network®. Misją CMC jest

i drukowanie struktur o szerokości rzędu pojedynczych

przełamywanie barier we wdrażaniu technologii poprzez tworzenie

mikrometrów. Technologia XTPL stanowi odpowiedź na niektóre

i udostępnianie technologii platformowych.

z kluczowych wyzwań związanych z tworzeniem układów

Członkowie zespołu XTPL zawsze są gotowi do dzielenia się wiedzą.

mikroelektronicznych o dużej gęstości. Umożliwia ona druk na
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W najbliższym czasie poinformujemy o webinarze organizowanym

skomplikowanych podłożach i uzyskanie struktur o różnorodnej

przez Spółkę, podczas którego przedstawimy najnowsze wyniki

geometrii (linie, mikrokropki oraz arbitralne kształty).

technologiczne osiągnięte przez zespół R&D XTPL.
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