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Instalacja Delta Printing System w laboratorium IGM 

XTPL wdrożyło do użytku swoje urządzenie 
Delta Printing System do Institute for Large 
Area Microelectronics (Institut für Großflächige 
Mikroelektronik “IGM”) na Uniwersytecie 
w Stuttgarcie, z którym podpisało umowę 
w listopadzie 2020 roku. 

Wydelegowany zespół technologiczny przeprowadził w Instytucie 
w Stuttgarcie instalację, uruchomienie i kalibrację urządzenia w laboratorium 
typu Clean Room należącym do klienta oraz przeszkolił pracowników 
IGM. Pozyskana w trakcie szkoleń wiedza, umożliwiła pracownikom IGM 
wydrukowanie swoich pierwszych struktur przewodzących przy pomocy 
urządzenia XTPL. Dzięki uprzejmości klienta możliwe było poznanie 
urządzeń i procesów technologicznych wykonywanych w Instytucie.  

Institute for Large Area Microelectronics Uniwersytetu w Stuttgarcie 
(Niemcy), kierowany przez prof. Norberta Fruehaufa, jest jednostką 
badawczo-edukacyjną specjalizującą się w nowatorskich procesach 
i materiałach m.in. dla technologii zaawansowanych wyświetlaczy (FPD).

https://ir.xtpl.com/pl/
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XTPL otrzymało dofinansowanie 
od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
28 grudnia 2020 roku Spółka podpisała umowę na dofinansowanie 
w wysokości 2,6 mln euro od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
na projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii precyzyjnej 
depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach 
OLED nowej generacji. 

Projekt ten znalazł się wśród trzech najlepiej ocenionych 
wniosków w bardzo konkurencyjnym naborze obejmującym 
prawie 400 zgłoszeń.

W ramach tego projektu XTPL opracowuje innowacyjne 
rozwiązania zmniejszające rezystancję przezroczystych katod 
w wyświetlaczach TE-OLED bez zmniejszania ich apertury. Niska 
rezystancja przezroczystej katody ma fundamentalne znaczenie 
dla jakości obrazu na wyświetlaczu TE-OLED, szczególnie 
w przypadku dużych wyświetlaczy, natomiast większość 

istniejących metod ma istotny negatywny wpływ na aperturę, a tym 
samym na jasność i jakość obrazu. Technologia XTPL nie tylko 
pozwoli na zmniejszenie obu problemów, ale także dostarczy czysto 
addytywne rozwiązanie o zwiększonej elastyczności i mniejszym 
wpływie na środowisko.

Rozwiązanie problemu zaproponowane przez XTPL ma charakter 
nowatorski i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży 
wyświetlaczy (FPD). Projekt ten, który ma być ukończony do połowy 
2023 r., wzmocni strategiczne osiągnięcia XTPL w tej branży.

https://ir.xtpl.com/pl/
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Konferencja innoLAE 2021
W dniach 22-25 lutego XTPL uczestniczyło w wirtualnej 
konferencji innoLAE 2021 – Innowacje w elektronice 
wielkopowierzchniowej (link) – elektronika drukowana, 
elastyczna, hybrydowa, plastikowa, organiczna 
i bioelektronika. 

Siódma edycja tej dorocznej konferencji podkreśliła najbardziej innowacyjne 
i ekscytujące aspekty rozwoju elektroniki wielkopowierzchniowej.

Program konferencji w dużym stopniu skupiał się na nowatorskich i interesujących 
aspektach wielkopowierzchniowej elektroniki.

Elektronika wielkopowierzchniowa (Large-Area Electronics, LAE) to innowacyjny 
sposób wytwarzania elektroniki – drukowanej, elastycznej, hybrydowej, plastikowej, 
organicznej i bioelektroniki – w oparciu o nowe materiały, które można przetwarzać 
w niskich temperaturach oraz z wykorzystaniem nowych procesów produkcyjnych 
takich jak druk i obróbka cyfrowa. W ten sposób możliwe jest tworzenie produktów 
o nowych kształtach, nowych strukturach kosztowych i szerokich możliwościach 
dostosowywania do indywidualnych oczekiwań.

W ramach sesji “Manufacturing” (Produkcja)” Dr Aneta Wiatrowska, Dyrektor 
ds. Technologii w XTPL, przedstawiła referat pt. „Drukowanie w wysokiej 
rozdzielczości mikrometrycznych struktur przewodzących dla LAE”.

Cieszymy się, że technologia XTPL zdobyła uwagę eksperckiego komitetu sterującego 
konferencją, co umożliwiło podzieleniem się wiedzą o naszej technologii szerokiemu 
gronu międzynarodowych ekspertów. 

https://ir.xtpl.com/pl/
https://innolae.org/
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XTPL na konferencji Display Week  

Display Week to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w branży nowoczesnych wyświetlaczy na świecie. 
Jest to okazja do lepszego zrozumienia globalnego rynku 
wyświetlaczy oraz nawiązania kontaktu z czołowymi 
firmami i instytucjami badawczymi.

W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, konferencja Display Week 
będzie zorganizowana w formie wirtualnej w dniach 17–21 maja 2021 r. 

XTPL przedstawi swoje rozwiązania technologiczne podczas SID Display Week 
Symposium, gdzie setki prelegentów wygłaszają prezentacje w formie ustnej 
lub plakatowej. Komitet naukowy zarekomendował, by XTPL wygłosiło ustną 
prezentację podczas sesji poświęconej produkcji wyświetlaczy mikro-LED. 
XTPL przedstawi swoje najnowsze osiągnięcia i opisze, w jaki sposób technologia 
Ultra-Precyzyjnej Depozycji może zostać wykorzystana do prototypowania 
i produkowania nowej generacji wyświetlaczy mikro-LED i OLED. Ponadto, 
podczas wystawy towarzyszącej konferencji, XTPL przedstawi swój system 
druku Delta. 

Wkrótce poinformujemy, jak trafić do naszego wirtualnego stoiska na Display 
Week 2021. Bądźmy w kontakcie! 

https://ir.xtpl.com/pl/
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Webinary technologiczne XTPL  

Pandemia wymusiła zmianę wielu zachowań i przyzwyczajeń. Aby uniknąć bezpośredniego 
kontaktu z większą grupą ludzi, duża część spotkań przeniosła działalność do świata wirtualnego. 
Organizowanie i prowadzenie wirtualnych konferencji nie jest niczym nowym, niemniej jednak 
wybuch pandemii COVID-19 otworzył nowy rozdział w historii tej technologii. Podążając za 
tym trendem, zespół XTPL postanowił poszerzyć swoje działania o webinary technologiczne. 
Dzięki elastycznej formule, dostosowanej pod różne strefy czasowe, Spółka mogła dotrzeć do 
szerokiego grona uczestników z całego świata. 

Do tej pory XTPL przeprowadziło cztery spotkania w formie 
webinarów na temat technologii ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) 
do szybkiego prototypowania urządzeń mikroelektronicznych. 
Prezes XTPL Dr Filip Granek prezentował możliwości 
zastosowania technologii  UPD do drukowania połączeń 
elektronicznych na podłożach 3D oraz drukarki laboratoryjnej do 
szybkiego i tańszego prototypowania układów elektronicznych.

Przeprowadzone przez XTPL wydarzenia cieszyły się 
zainteresowaniem wśród specjalistów z branży wysokich 

technologii z całego świata. Spółka nawiązała nowe znaczące 
kontakty i prowadzi rozmowy z zainteresowanymi podmiotami na 
temat potencjalnej współpracy. 

Pomimo wielu wyzwań, jakie stawia nowa rzeczywistość, 
XTPL stara się dostosować swoje działania do nowej, zdalnej 
formuły. W najbliższym czasie Spółka planuje kolejne webinary 
dotyczące technologii XTPL. Zachęcamy do śledzenia naszych 
kanałów społecznościowych, na których na bieżąco informujemy 
o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę. 

https://ir.xtpl.com/pl/
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Najnowszym produktem wprowadzonym do oferty jest przewodzący tusz 
IJ36 przeznaczony do techniki druku strumieniowego. Wyprodukowany 
przez XTPL nanotusz wykazuje wyjątkowe właściwości i parametry 
techniczne. Nanotusz IJ36 wykazuje wysokie przewodnictwo elektryczne 
oraz doskonałą stabilność druku. Ten produkt umożliwia długi czas pracy 
bez zjawiska zatykania się dysz i bez zmiany parametrów drukowania, 
przy użyciu nawet najmniejszych kartridży 1 pL dostępnych dla drukarki 
Dimatix DMP-2850. Dodatkowo kompatybilny jest z różnymi podłożami 
-  w tym z PET, PEN, PEI i podłożami szklanymi.

Mając na uwadze potrzeby klientów powstał katalog nanotuszów aby 
w łatwy i przejrzysty sposób zobrazować ofertę Spółki. Katalog mogą 
Państwo pobrać, klikając link pod zdjęciem. 

Rozbudowa portfolio 
nanotuszów 

XTPL nieustannie rozbudowuje portfolio swoich 
autorskich produktów. Spółka pracując nad 
przełomową technologią ultraprecyzyjnego druku 
nanomateriałów, opracowała wysoko-stężone tusze 
na bazie nanocząstek srebra. 

Srebrne ścieżki przewodzące wydrukowane na folii 
kaptonowej metodą druku strumieniowego przy użyciu 
Nanotuszu XTPL IJ36

https://ir.xtpl.com/pl/
https://xtpl.com/wp-content/uploads/2021/02/Nanoink_catalog.pdf
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Nowe wnioski patentowe  

Budowa kompleksowego portfolio patentowego jest priorytetem 
dla XTPL. Do tej pory firma złożyła 20 zgłoszeń patentowych 
dotyczących procesu drukowania, rozwoju oprogramowania, 
konkretnych zastosowań przemysłowych oraz tuszów. 

Ostatnia kategoria zgłoszeń patentowych odzwierciedla kompetencje Spółki w zakresie 
produkcji i optymalizacji tuszów przeznaczonych dla różnych technologii z obszaru elektroniki 
drukowanej. Dziewiętnasty wniosek patentowy w portfolio XTPL dotyczy formulacji tuszu 
przewodzącego na bazie srebra (IJ36). Tusz ten przeznaczony jest do drukarek typu ink-
jet., a jego kluczowe cechy to: stabilność druku, nawet z kartridżami o objętości 1 pL, czyli 
najmniejszymi kartridżami dostępnymi dla drukarki Dimatix DMP-2850; drukowanie struktur 
mających ponad 40% przewodności elektrycznej srebra; oraz kompatybilność tuszu z różnymi 
podłożami, włączając w to PET, PEN, PEI oraz podłoża szklane. W zeszłym miesiącu Spółka 
złożyła dwudziesty wniosek patentowy, chroniący metodę druku metalicznych mikrokropek 
o parabolicznym kształcie i wysokim współczynniku wysokości do szerokości. Mikrokropki 
te mogą służyć m.in. do tworzenia precyzyjnych połączeń elektrycznych w przyrządach 
półprzewodnikowych. Do kluczowych zalet tej metody, w porównaniu z innymi technologiami 
druku, należy kształt i wielkość mikrokropek, czyli paraboliczny przekrój poprzeczny oraz 
średnica rzędu pojedynczych mikrometrów. Dodatkowo, metoda XTPL daje możliwość 
precyzyjnej kontroli odstępu pomiędzy mikrokropkami. Oba wnioski patentowe zostały złożone 
w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent 
and Trademark Office).

1
Metoda druku 
metalicznych mikrokropek 
o parabolicznym kształcie 
i wysokim stosunku 
wysokości do szerokości

2
Formulacja tuszu 
przewodzącego 
(IJ36) bazującego na 
nanocząstkach srebra do 
drukarek typu ink-jet

https://ir.xtpl.com/pl/
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Ranking Lux 
Research 

Firma Lux Research umieściła 
XTPL na liście najlepszych 
młodych, innowacyjnych firm 
technologicznych, które odegrały 
przełomową rolę w 2020 r. 
w branży chemicznej i materiałowej 
w kategorii „Transformacja 
materiałowa i cyfrowa”. 

Branżę chemiczną i materiałową w ciągu następnych 20 lat czekają ogromne 
zmiany, a eksperci z Lux Research wskazali startupy i technologie, które staną 
na ich czele. Spółki oceniono pod kątem zastosowanej technologii, strategii 
biznesowej, sposobu zarządzania i pozycji rynkowej oraz przyporządkowano 
do czterech głównych kategorii: The Chemicals & Materials Company of 2040 
(Spółka z branży chemicznej i materiałowej roku 2040), The Sustainability 
Imperative (Zrównoważony rozwój), Materials and Digital Transformation 
(Transformacja materiałowa i cyfrowa) oraz Consumer Transformation 
(Transformacja w obszarze konsumenckim).

Lux Research jest jednym z największych dostawców zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań w zakresie badań i doradztwa. Spółka zajmuje się 
przygotowywaniem niezależnych analiz naukowo-technicznych.

https://ir.xtpl.com/pl/
https://www.luxresearchinc.com/press-releases/top-startups-disrupting-the-chemicals-materials-industry?fbclid=IwAR1Mk2MrszOhUrCymr2OGvqSKCGMIMTwvcCZN-Ocw-1PtOF1ZLxqtDceoAQ
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KWARTALNY
za III kwartał 2020 roku

67,40 PLN

-0,59%

2021-02-26
09:00:02

POBIERZ

Konferencja organizowana przez Raiffeisen 
Bank International, podczas której 
przedstawiciele XTPL odbędą serie spotkań 
z inwestorami instytucjonalnymi.

12KWI
PON

VIRTUAL ZÜRS

27KWI
WT

za 2020 rok

PUBLIKACJA RAPORTU 
ROCZNEGO

https://ir.xtpl.com/pl/
https://ir.xtpl.com/pl/raporty/okresowe/kwartalne/
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54-066 Wrocław
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+48 71 707 22 04
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