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EQUITY STORY

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

Wartość rynku elektroniki
drukowanej w 2019

$ 37,1 mld

$ 74 mld
Liczba pól aplikacyjnych,
w których spółka obecnie
realizuje komercjalizację

xtpl.com

Wartość rynku elektroniki drukowanej
elastycznej i organicznej w 2030

5
4

ZASTOSOWANIE

PLATFORMOWOŚĆ

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

SILNY MEGATREND W ELEKTRONICE

•
•
•

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%

Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem
efektywnych kosztowo i skalowalnych metod.
XTPL opracowało technologię, która umożliwia ten postęp.

INTELIGENTNE SZKŁO

WYŚWIETLACZE

PÓŁPRZEWODNIKI

ZAAWANSOWANE
PŁYTKI PCB

ZABEZPIECZENIA
ANTYPODRÓBKOWE

BIOSENSORY

PANELE
FOTOWOLTAICZNE

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%

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

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

pozwala na niespotykaną dotąd

umożliwia wykorzystanie zalet

metoda addytywna

nie wymaga użycia pola

precyzję, nieosiągalną żadną

druku - takich jak skalowalność,

pozwala na znaczne oszczędności

elektrycznego, co eliminuje

inną metodą druku na świecie

efektywność kosztowa, prostota

czasu oraz materiału

ryzyko uszkodzenia przez takie

i szybkość - do produkcji

pole aktywnych elektronicznie

zaawansowanych elektronicznie

elementów

urządzeń
xtpl.com
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SUBTRAKTYWNA

ADDYTYWNA

TECHNOLOGIA

xtpl.com

METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA
PODŁOŻE

APLIKACJA

CZAS I KOSZTY

ŚRODOWISKO

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
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TECHNOLOGIA

METODA ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI (UPD)®

NANOTUSZ

DYSZA

OPROGRAMOWANIE

•
•
•
•
•
xtpl.com

Depozycja materiału za pomocą ciśnienia
Dedykowane tusze o wysokiej lepkości
Elastyczna szklana dysza
Metoda całkowicie addytywna
Metoda nie wymaga pola elektrycznego

Rozwiązania tworzone wewnętrznie:
•

Synteza nanotuszu

•

Przygotowanie dyszy

•

Optymalizacja procesu
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TECHNOLOGIA

PROBLEMY

Wady metod subtraktywnych:
DROBNE
STRUKTURY

TUSZE O
WYSOKIEJ
LEPKOŚCI

•

ograniczona elastyczność

•

wysoki stopień złożoności

•

czasochłonność i wysokie koszty

Wady metod addytywnych:

STRUKTURY PRZEWODZĄCE WYDRUKOWANE TUSZEM O DUŻEJ GĘSTOŚCI
Istnieje potrzeba produkcji hybrydowych układów mikroelektronicznych
o wysokiej rozdzielczości:

•

niska rozdzielczość (kilkadziesiąt μm)

•

drobne struktury wymagają

zastosowania pola elektrycznego

• w ramach istniejących technologii nie można uzyskać struktur o
wystarczająco wysokiej rozdzielczości

•

• konieczność precyzyjnej depozycji tuszu przewodzącego o wysokiej
lepkości

•

xtpl.com

tusze o niskiej lepkości → niska
przewodność
niski współczynnik proporcji wysokości

do szerokości
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TECHNOLOGIA
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INNE
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TECHNOLOGIA
TECHNOLOGY

Mikrolinie

xtpl.com

MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL

Mikrokropki

Krzywe

Siatki
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TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA UPD® - MIKROKROPKI

~ 13 μm

25 μm

Srebrne mikrokropki o średnicy około
13 μm i wysokości 3 μm osadzone na
szkle przy użyciu ultraprecyzyjnej
depozycji XTPL wykorzystując pastę XTPL
Ag (CL85)

2.8μm
Wysokość

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL

Pokrycie stopnia

Powtarzalne i ciągłe srebrne linie
o szerokości 4 μm nadrukowane na
stopniach o wysokości 15 μm

xtpl.com
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TECHNOLOGIA
TECHNOLOGY

MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL

Pokrycie stopnia

Powtarzalne i ciągłe srebrne linie
o szerokości 15 μm nadrukowane na
stopniu o wysokości 150 μm

xtpl.com
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TECHNOLOGIA
TECHNOLOGY

MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL

Czas wydruku na stopniu
Powtarzalne i ciągłe srebrne linie
o szerokości 8 μm nadrukowane na
stopniu o wysokości 12 μm, dla
których zoptymalizowano czas
wydruku i wynosi on obecnie mniej
niż 1 s

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

ULTRAPRECYZYJNA DEPOZYCJA XTPL

Naprawa zerwanych połączeń metalicznych w urządzeniach OLED

Powtarzalne i ciągłe srebrne linie
o szerokości 1,5 μm, długości 20 μm
drukowane na podłożach OLED
xtpl.com

METALICZNE ELEKTRODY DO DRUKOWANYCH
WYŚWIETLACZY

TECHNOLOGIA

Matryca metalicznej warstwy źródła/drenu dla wyświetlaczy drukowanych

1 cm

1 cm

7 500 segmentów na tranzystory
150 elektrod

100 um

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

METALICZNE ELEKTRODY DO DRUKOWANYCH
WYŚWIETLACZY

Matryca 7 500 segmentów na tranzystory (TFT) na szkle do zastosowania w drukowanych wyświetlaczach
Szerokość linii : 4 μm

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

DRUK FOTOREZYSTU
FOTOREZYST POZYTYWNY AR-P 3110

PARAMETRY
Zawartość
ciał stałych

28 %

Lepkość

12 cP

50 μm

100 μm
xtpl.com

2 μm

200 μm
19

TECHNOLOGIA

BARIERY WEJŚCIA

1.

2.

3.

Technologia zabezpieczona
międzynarodowymi
zgłoszeniami patentowymi

Tylko unikalna zależność
między urządzeniem,
procesem druku oraz
tuszem pozwala na
osiągnięcie pożądanych
przez rynek rezultatów

Koszt skopiowana
technologii i ryzyko
niepowodzenia są bardzo
wysokie ze względu na jej
unikatowy charakter

Rynek czeka na takie rozwiązanie od lat, jednak do tej pory żadna firma
nie była go w stanie dostarczyć

xtpl.com
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TECHNOLOGIA

CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

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

Gill Jennings & Every LLP, London UK

•

gwarantuje odpowiednią pozycję negocjacyjną przed
podpisaniem umów komercyjnych

K&L Gates, Palo Alto, CA, USA

United States Patent and Trademark Office
xtpl.com
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KOMERCJALIZACJA

MODEL BIZNESOWY
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

SPRZEDAŻ AUTORSKICH PRODUKTÓW

XTPL komercjalizuje
technologię wybierając
model najlepiej
dopasowany do
konkretnego pola
aplikacyjnego

•

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

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

xtpl.com

• 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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KOMERCJALIZACJA

MODEL BIZNESOWY - FAZY
LONG-TERM
MID-TERM

NOW
Research & Development
Rapid Prototyping

Licencjonowanie
i sprzedaż tuszu

Rozwój bazowej
technologii

Ewaluacja technologii
przez klientów
przemysłowych oraz
akademickie centra B+R

xtpl.com
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KOMERCJALIZACJA

DRUKARKA DELTA
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

Dodatkowe przychody:

Wielkość rynku:

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

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.

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

• 2 000 – 3 000 EUR/mies (kolejne lata użytkowania)
Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR
do ponad 500 tys. EUR za sztukę.
xtpl.com
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KOMERCJALIZACJA

PIPELINE

LICENCJA / PARTNERSTWO
STRATEGICZNE
• ROZMOWY Z

DELTA PRINTING
SYSTEM

9 PODMIOTAMI PRZEMYSŁOWYMI Z CAŁEGO ŚWIATA

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

• EWALUACJA TECHNOLOGII NA RÓŻNYCH POZIOMACH

PONAD

•

ROZMOWY I EWALUACJA TECHNOLOGII Z
PODMIOTAMI
Z CAŁEGO ŚWIATA ZE WSZYSTKICH GRUP KLIENTÓW I PÓL
APLIKACYJNYCH

•

ZAOFERTOWANYCH
POTENCJALNYCH KLIENTÓW
Z EUROPY, AZJI I BLISKIEGO WSCHODU

4

•

NEGOCJACJE I PROJEKTY DEMO DLA
KLIENTÓW

1 PODMIOTEM Z AZJI – DYSTRYBUCJA DELTA PRINTING SYSTEM

•

DOSTAWA DRUKARKI DO

INTEGRACJA Z PRODUCENTAMI
DRUKAREK PRECYZYJNYCH

• ROZMOWY Z PODMIOTAMI Z EUROPY I BLISKIEGO WSCHODU – INTEGRACJA
GŁOWICY DRUKUJĄCEJ
• ROZMOWY Z

xtpl.com

150 PROSPEKTÓW

•

58

22

15 POTENCJALNYCH

1 KLIENTA
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KOMERCJALIZACJA

PIPELINE TUSZE

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

• WYDZIELONY ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY

•

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

• REKLAMY PRODUKTOWE

•

Planowane są testy dotyczące technologii Flexography oraz Gravoure

DODATKOWO:

• PODSTRONA WWW

PIPELINE

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

• PONAD
•
•
•
•

xtpl.com
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WYDARZENIA

PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEJ RUNDY FINANSOWEJ

LIPIEC 2020
•

XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji

•

Spółka objęła także obligacje w maksymalnej możliwej puli o wartości
3,6 mln zł

•

ogólnie z emisji akcji i obligacji Spółka pozyskała 12.85 mln zł

•

środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój prac R&D, kontynuację

procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie własności
intelektualnej
•

XTPL ma zabezpieczone środki na działalność badawczo-rozwojową do
początku 2022 (nie uwzględniając przychodów oraz dochodów z dotacji)

xtpl.com

27

WYDARZENIA

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE XTPL

SIERPIEŃ 2020
•

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyło
próg 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

•

zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce jest wynikiem zawarcia przez
Fundusze transakcji nabycia 22 764 akcji XTPL

•

przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 93 896 akcji Spółki, co
stanowiło 4,63% kapitału zakładowego

•

po zawarciu transakcji Fundusze Rockbridge posiadają łącznie 116 660
akcji XTPL, które stanowią 5,75% kapitału zakładowego

xtpl.com
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WYDARZENIA

RAPORT MAINFIRST

WRZESIEŃ 2020
•

niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację
„KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję

•

XTPL to pierwsza polska Spółka analizowana przez MainFirst.

•

MainFirst ocenia, że pierwsze wymierne efekty w procesie
komercjalizacji XTPL są już widoczne

•

MainFirst to europejska instytucja z sektora usług finansowych,
specjalizująca się w obszarach Equity Brokerage, Investment Banking

i Fixed Income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400
spółek, głównie z Europy

xtpl.com
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WYDARZENIA

Q3
2020
WYDARZENIE
PO Q3 2020

xtpl.com

ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO

1 nowy wniosek patentowy złożony w trzecim kwartale 2020 roku
•

Wniosek patentowy złożony w III kwartale 2020 roku zastrzega wykorzystanie
metody XTPL do druku mikrometrycznych struktur na skomplikowanych
podłożach. Takie podłoża są typowe dla nowoczesnych urządzeń
mikroelektronicznych, takich jak diody microLED. Metoda XTPL daje unikalną
możliwość wykonywania trwałych połączeń elektrycznych o wysokiej
przewodności w elastycznych urządzeniach elektronicznych, co znajduje
zastosowanie w elastycznej elektronice hybrydowej (FHE)

1 nowy wniosek patentowy złożony po Dacie Bilansowej
•

Kolejne zgłoszenie patentowe zostało złożone w październiku. Nowy wniosek
zastrzega metody precyzyjnego pozycjonowania dyszy drukującej,
w szczególności podczas druku na podłożach o złożonej topografii, takich jak
nowoczesne
wyświetlacze
czy
elastyczne
hybrydowe
układy
mikroelektroniczne. Wszystkie metody opisane w zgłoszeniu są oparte na
zaawansowanych algorytmach opracowanych przez zespół badawczorozwojowy i zostały zaimplementowane w drukarkach XTPL

United States
Patent and
Trademark Office
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AKTUALIZACJA

COVID-19 – IMPACT ON XTPL

WPŁYW NA RYNEK

WPŁYW NA DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE

• działalność XTPL i rynki docelowe spółki nie należą do tych,
na które COVID-19 ma znaczący wpływ.

• Spółka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Działania technologiczne są
realizowane w naszych laboratoriach w sposób ciągły z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa.

• pandemia nie wpłynęła znacząco na produkcję i sprzedaż
elektroniki użytkowej. Kanały dystrybucji będą jednak
bardziej dynamicznie ukierunkowywać się na sprzedaż
internetową.
• Covid-19 nie wpływa na trendy produkcyjne związane
z miniaturyzacją, bardziej wydajnym wykorzystaniem
materiałów i dążeniem do oferowania klientom coraz
bardziej zaawansowanych funkcjonalności.
• jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi partnerami i na
bieżąco monitorujemy sytuację.

xtpl.com

• współpraca z partnerami zewnętrznymi odbywa się na bieżąco poprzez częsty
kontakt e-mailowy i telekonferencje. Realizowane są również prace związane
z oceną technologii przez partnerów.

• inaczej wygląda sytuacja w zakresie współpracy z partnerami z USA z uwagi na
wprowadzone w niektórych stanach ograniczenia związane z pracą
laboratoryjną. W przypadku tych projektów można spodziewać się opóźnień.
• nie ma to jednak wpływu na produkcję i dostawę tuszy i próbek w ramach
programów ewaluacji.
• w odpowiedzi na ogólną niepewność na rynku ograniczyliśmy miesięczne koszty
operacyjne z poziomu 1 mln zł do około 600 tys. zł.
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WYDARZENIA PO Q3

NOWY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

LISTOPAD 2020
•

5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dołączył Andrzej Domański,
ekonomista, analityk rynków finansowych z bardzo bogatym
doświadczeniem w zarządzaniu funduszami giełdowymi

•

Andrzej Domański pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu
•

Nowy Członek Rady Nadzorczej posiada wykształcenie wyższe
(magister ekonomii) oraz posiada tytuł CFA. Przez wiele lat
sprawował funkcje menadżerskie

xtpl.com
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WYDARZENIA PO Q3

XTPL DOSTARCZY DELTA PRINTING SYSTEM DO
UNIWERSYTETU W STUTTGARCIE
LISTOPAD 2020
•

XTPL podpisało pierwszą umowę na dostarczenie drukarki XTPL® Delta
z globalnie rozpoznawalnym Institute for Large Area Microelectronics na

Uniwersytecie w Stuttgarcie (Institut für Großflächige Mikroelektronik “IGM”)
•

zespół pod przewodnictwem prof. Fruehaufa z Uniwersytetu w Stuttgarcie
zastosuje Delta Printing System do zaprezentowania w pełni wydrukowanego
wysokorozdzielczego wyświetlacza FPD

•

maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. EUR netto (ok. 880 tys. PLN netto)

•

umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu

•

jest to pierwszy znaczący kontrakt, który potwierdza potencjał technologii
komercjalizowanej przez Spółkę.

•

obecnie XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy na temat dostarczenia
demonstratora technologii z kolejnymi podmiotami.

xtpl.com
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FINANSE DANE FINASOWE
WYBRANE
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
*dane w tys. PLN

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

xtpl.com
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FINANSE DANE FINASOWE
WYBRANE
STRUKTURA BILANSU
*dane w tys. PLN

xtpl.com
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FINANSE DANE FINASOWE
WYBRANE
WYNIK

Przychody ze sprzedaży
Koszty badań i rozwoju
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody i koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek
Całkowite dochody ogółem

Q3 2020
BEZ ESOP Z ESOP
2 101
2 101
2 129
2 525
-28
-424
4 621
6 199
176
176
-4 473
-6 447
23
23
-4 450
-6 424
4
4
-4 454
-6 428

Przychody ze sprzedaży
Koszty badań i rozwoju
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody i koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek
Całkowite dochody ogółem

BEZ ESOP
Q3 2020
Q3 2019
2 101
1 593
2 129
3 801
-28
-2 208
4 621
5 918
176
-175
-4 473
-8 301
23
59
-4 450
-8 242
4
38
-4 454
-7 879

xtpl.com

*dane w tys. PLN
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FINANSE

LP

AKCJONARIUSZ

1.
2.
3.
4.

STRUKTURA AKCJONARIATU

LICZBA AKCJI (SZT.)

% AKCJI

Filip Granek

315 998

15,57

Sebastian Młodziński

285 696

14,08

202 894

9,99

195 663

9,64

Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. (poprzednio Leonarto sp. z o.o.)
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds

5.

Heidelberger Beteiligungsholding AG**

190 571

9,39

6.

Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.

116 660

5,75

7.

TPL Sp. z o.o. *

85 162

4,20

8.

Deutsche Balaton AG**

48 006

2,37

9.

Pozostali

588 572

29,00

2 029 222

100,00

RAZEM

xtpl.com

Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów

* Jedynym udziałowcem Spółki TPL Sp. z o.o., który
posiada 100% udziałów jest XTPL S.A.
** Podmioty z jednej grupy kapitałowej, łącznie
posiadają 238 577 akcji XTPL S.A. co stanowi 11,76%
kapitału zakładowego XTPL S.A.
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ZESPÓŁ
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RADA NADZORCZA W POLSCE I ZARZĄD W USA

WIESŁAW ROZŁUCKI

HERBERT WIRTH

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Współzałożyciel i były prezes
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie

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

HAROLD HUGHES

AMIR NAYYERHABIBI

HIROSHI MENJO

CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

CZŁONEK ZARZĄDU XTPL INC.

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

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

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

Obecnie ponad 30 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych

TECHNOLOGIA

BIZNES

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

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

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

chemii
fizyki
elektroniki
mechaniki
inżynierii materiałowej
symulacji numerycznych

8 osób z stopniem doktora nauk

xtpl.com

Filip Granek

JACEK OLSZAŃSKI

PREZES ZARZĄDU, CEO

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Wiatrowska

Krzysztof Berezowski

TECHNOLOGIA

PROJECT MANAGEMENT
/PRODUCT DEVELOPMENT

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

... i szereg sukcesów osiągniętych
na międzynarodowych rynkach

Dariusz Świderek

Piotr Kowalczewski

LICENCJONOWANIE /
ZARZĄDZANIE IP

PATENTY
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WIZJA
XTPL
MILESTONES / KPI

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.com
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Stabłowicka 147
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DZIĘKUJEMY

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 nie może 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.

xtpl.com
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