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EQUITY STORY

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

$ 74 mld

5

$ 37,1 mld

Liczba pól aplikacyjnych, 
w których spółka obecnie 
realizuje komercjalizację

Wartość rynku elektroniki drukowanej 
elastycznej i organicznej w 2030 

Wartość rynku elektroniki 
drukowanej w 2019
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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
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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 18 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

CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNATECHNOLOGIA

United States Patent and Trademark Office

Gill Jennings & Every LLP, London UK

K&L Gates, Palo Alto, CA, USA
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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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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

SPRZEDAŻ AUTORSKICH PRODUKTÓW

• spółka opracowała unikalną formulację tuszu przewodzącego z myślą o osiągnięciu jak najlepszych 
parametrów wydruku technologią UPD.

• XTPL rozpoczęło sprzedaż tuszu dla klientów stosujących inne metody addytywne w swojej pracy
• rozpoczęcie sprzedaży tego produktu pozwoli na lepszą eksplorację rynku oraz poznanie nowych obszarów 

aplikacyjnych atrakcyjnych dla autorskiej technologii Spółki

• spółka rozpoczęła proces ofertowania urządzenia będącego demonstratorem technologii UPD, do 
zastosowania w prototypowaniu, pracach badawczo-rozwojowych oraz małej skali produkcyjnej

• w kolejnych kwartałach planowane jest dostarczenie urządzeń demonstracyjnych do zaufanych partnerów 
biznesowych w celu ewaluacji produktu  oraz dalszego udoskonalenia do dojrzałości produktowej
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MODEL BIZNESOWY - FAZY
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Research & Development
Rapid Prototyping

Licencjonowanie
i sprzedaż tuszu

MID-TERM

LONG-TERM

Rozwój bazowej 
technologii

Ewaluacja technologii 
przez klientów 

przemysłowych oraz 
akademickie centra B+R

NOW

KOMERCJALIZACJA
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DRUKARKA DELTA
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Dodatkowe przychody: 

Każda sprzedana drukarka demonstracyjna powinna 
generować miesięczne przychody poprzez sprzedaż 
materiałów zużywalnych oraz serwis i upgrade systemu:

• 1 000 – 2 000 EUR/mies (pierwsze dwa lata użytkowania)

• 2 000 – 3 000  EUR/mies (kolejne lata użytkowania)

Wielkość rynku:

Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych oraz szybkiego prototypowania
i produkcji małoseryjnej w zakresie szeroko pojętej
elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 sztuk.

Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR
do ponad 500 tys. EUR za sztukę.

Grupy użytkowników Wartość dodana współpracy 

Działy R&D w przemyśle • Walidacja technologii XTPL u klienta
• Wzrost świadomości technologii XTPL
• Odkrycie nowych pól aplikacyjnych

Instytucje naukowe • Odkrycie nowych pól aplikacyjnych
• Wzrost świadomości technologii XTPL
• Wizyty referencyjne

Producenci precyzyjnych 
drukarek (integratorzy)

• Sieć dystrybucji

KOMERCJALIZACJA
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PIPELINE

• ROZMOWY Z 4 PODMIOTAMI Z EUROPY I BLISKIEGO WSCHODU – INTEGRACJA 

GŁOWICY DRUKUJĄCEJ

• ROZMOWY Z 1 PODMIOTEM Z AZJI – DYSTRYBUCJA DELTA PRINTING SYSTEM

• ROZMOWY Z 9 PODMIOTAMI PRZEMYSŁOWYMI Z CAŁEGO ŚWIATA

• BRANŻE: WYŚWIETLACZY, OŚWIETLENIOWA, PÓŁPRZEWODNIKÓW, BIOSENSORÓW, 
INTELIGENTNEGO SZKŁA

• EWALUACJA TECHNOLOGII NA RÓŻNYCH POZIOMACH

DELTA PRINTING 
SYSTEM

LICENCJA / PARTNERSTWO 
STRATEGICZNE

INTEGRACJA Z PRODUCENTAMI 
DRUKAREK PRECYZYJNYCH

KOMERCJALIZACJA

• PONAD 150 PROSPEKTÓW 

• ROZMOWY I EWALUACJA TECHNOLOGII Z 58 PODMIOTAMI 

Z CAŁEGO ŚWIATA ZE WSZYSTKICH GRUP KLIENTÓW I PÓL 

APLIKACYJNYCH 

• ZAOFERTOWANYCH 22 POTENCJALNYCH KLIENTÓW 

Z EUROPY, AZJI I BLISKIEGO WSCHODU 

• NEGOCJACJE I PROJEKTY DEMO DLA 15 POTENCJALNYCH 

KLIENTÓW

• DOSTAWA DRUKARKI DO 1 KLIENTA
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DODATKOWO:

• WYDZIELONY ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY

• PODSTRONA WWW 

• REKLAMY PRODUKTOWE 

PIPELINE

• PONAD 272 PROSPEKTÓW

• ROZMOWY Z 53 PODMIOTAMI Z CAŁEGO ŚWIATA

• ZAOFERTOWANYCH 20 POTENCJALNYCH KLIENTÓW Z EUROPY, AZJI I BLISKIEGO WSCHODU

• WYSŁANE PRÓBKI DO 12 KLIENTÓW

• SPRZEDAŻ DO 6 KLIENTÓW

OFERTA TUSZÓW DEDYKOWANYCH DO TECHNOLOGII:

• Tusze XTPL są obecnie testowane w wielu jednostkach B+R 
w Europie 

• XTPL rozwija formulacje tuszów dedykowanych do najbardziej 
obszernych technik druku, jakimi są Ink-jet oraz Aerosol Jet Printing 

• Testowane technologie obejmują: Aerosol Jet Printing, Ink-jet printing, 
Mirco-dispensing, LIFT, EHD. 

• Planowane są testy dotyczące technologii Flexography oraz Gravoure

PIPELINE TUSZE KOMERCJALIZACJA
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WYBRANE DANE FINASOWEPRZEPŁYWY PIENIĘŻNE FINANSE

Przepływy pieniężne z działalności  finansowej

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

*dane w tys. PLN



xtpl.com 16

WYBRANE DANE FINASOWESTRUKTURA BILANSU FINANSE

*dane w tys. PLN
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WYBRANE DANE FINASOWEWYNIKFINANSE

Q3 2020

BEZ ESOP Z ESOP

Przychody ze sprzedaży 2 101 2 101

Koszty badań i rozwoju 2 129 2 525

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -28 -424

Koszty ogólnego zarządu 4 621 6 199

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 176 176

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 473 -6 447

Pozostałe przychody i koszty finansowe 23 23

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 450 -6 424

Podatek 4 4

Całkowite dochody ogółem -4 454 -6 428

BEZ ESOP

Q3 2020 Q3 2019

Przychody ze sprzedaży 2 101 1 593

Koszty badań i rozwoju 2 129 3 801

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -28 -2 208

Koszty ogólnego zarządu 4 621 5 918

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 176 -175

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 473 -8 301

Pozostałe przychody i koszty finansowe 23 59

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 450 -8 242

Podatek 4 38

Całkowite dochody ogółem -4 454 -7 879

*dane w tys. PLN
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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 
Dolinie Krzemowej

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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XTPL MILESTONES / KPIZESPÓŁ

Aneta Wiatrowska
TECHNOLOGIA

JACEK OLSZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Świderek
LICENCJONOWANIE / 
ZARZĄDZANIE IP

Krzysztof Berezowski
PROJECT MANAGEMENT

/PRODUCT DEVELOPMENT

Piotr Kowalczewski
PATENTY

liderzy biznesowi & wysoko 
wykwalifikowani profesjonaliści posiadający 
know-how i 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 
i doświadczenie w dziedzinach:

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

8 osób z stopniem doktora nauk 

Obecnie ponad 30 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych

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 


