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EXECUTIVE SUMMARY

2020 – podsumowanie

• przejście w komercjalizację rozwiązań - sprzedaż pierwszego urządzenia 
drukującego i nanotuszów

• realizacja 9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych u globalnych 
graczy elektroniki drukowanej

• 10 nowych złożonych wniosków patentowych - poszerzenie ochrony rozwiązań 
technologicznych 

• pokonanie kolejnych barier technologicznych - zwiększenie konkurencyjności 
i unikalności technologii w zakresie rozdzielczości, szerokości oraz czasu druku

• obecność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych i prezentowanie 
rozwiązań czołowym przedstawicielom przemysłu

• dostosowanie działań do nowej sytuacji związanej z COVID-19

• utworzenie zespołu zarządzającego i wspierającego

• zabezpieczenie płynności finansowej - emisja akcji i obligacji oraz NCBR

• nowi znaczący akcjonariusze oraz debiut na Open Market przy Deutsche Börse

Outlook

• precyzyjna i realizowana strategia rozwoju w zakresie technologii 
i komercjalizacji

• docieranie do wielu szybkorosnących branż rynku elektroniki 
drukowanej organicznej i elastycznej, którego wartość w 2025 ma 
wynieść 63,3 mld USD (CAGR 2020-2025: 9,0%)

• przełomowa technologia UPD pokonuje kolejne bariery 
technologiczne i pozwala na uzyskanie nieosiągalnych dotychczas 
innymi metodami linii przewodzących - rozdzielczość nawet 1 µm

• zastosowanie w wielu istniejących sektorach elektroniki drukowanej

• własność intelektualna systematycznie zabezpieczana poprzez 
poszerzanie chmury patentowej - 21 zgłoszeń patentowych

• rozpoczęcie komercjalizacji i ewaluacji technologii do wdrożeń 
przemysłowych z globalnymi graczami

• zabezpieczanie płynności finansowej w tym zdolność do pozyskiwania 
dotacji
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FAZY ROZWOJU XTPL

Badania i Rozwój

Szybkie prototypowanie 

Integracja modułu drukującego 

XTPL z urządzeniami 

przemysłowymi

Obsługa posprzedażowa: tusze, 

dysze, kartridże

FAZA OBECNA

FAZA KOLEJNA

Rozwój technologii 
bazowej

Ewaluacja technologii 
przez klientów 

przemysłowych, instytucje 
oraz  akademickie ośrodki 

badawczo-rozwojowe

FAZA ROZWOJU 
TECHNOLOGII
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PRODUKTY XTPL

• samodzielny system do zastosowań w R&D 
i prototypowaniu

• pierwsze urządzenie dostarczone na 
Uniwersytet w Stuttgarcie w Niemczech 
(w 1Q2021) – narzędzie referencyjne

• planowane dostarczenia kolejnych 
urządzeń do klientów w najbliższym 
okresie

DELTA 
PRINTING 

SYSTEM

Możliwości szybkiego prototypowania w mikroelektronice obejmują 
rozmiary i zastosowania niedostępne wcześniej dla innych technik drukowania

• moduł druku do integracji z urządzeniami 
przemysłowymi

• możliwości wykorzystania w obszarach 
produkcji FPD (ang. flat panel display), 
półprzewodników i płytek PCB

• przykłady zastosowań skupiają się na 
precyzyjnym drukowaniu w wybranych 
lokalizacjach 

WYSOKO-STĘŻONE
NANOTUSZE

• nanotusze srebrne z wysoką 
zawartością srebra i doskonałą 
stabilnością do zastosowania w różnych 
technikach druku

• pierwsze produkty zostały już sprzedane 
partnerom przemysłowym 
i akademickim 

• nanotusze z zawartością miedzi oraz 
złota w trakcie rozwoju 

MODUŁ DRUKUJĄCY 
EPSILON DO 
INTEGRACJI 

PRZEMYSŁOWEJ
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CURRENT INDUSTRIAL PROJECT PIPELINE 
(only projects in Stage 2 and above shown)

ETAP 5

Wdrożenie 
przemysłowe

ETAP 4

Narzędzie do 
prototypowania

ETAP 3

Walidacja 
technologii 
u Partnera

ETAP 2

Ewaluacja technologii
/ Prace rozwojowe po 

stronie XTPL

ETAP 1

Wstępny kontakt 
i identyfikacja 

potrzeb

ETAP 0

Rozwój technologii 
bazowej w XTPL

NAZWA PROJEKTU BRANŻA I KRAJ
PARTNER /

UŻYTKOWNIK 
KOŃCOWY

FPD
Korea

TE-OLED FPD
Chiny

FPD
Chiny

microLED In Depo FPD
USA

microLED CCL FPD
USA

WLP Precision Via Fill Semicon
Tajwan

Semicon
Chiny

Silicon-Through VIA 
FILL

PCB
EU

Semicon
USA

Postępy w Q1’2021

Wstępne rozmowy

Wstępne rozmowy

Wstępne rozmowy

TRWAJĄCE PROJEKTY WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH 
(przedstawiono tylko projekty min. na etapie 2)

Czołowy producent 
elektroniki użytkowej

Producent komponentów 
elektronicznych

Dostawca infrastruktury 
teleinformatycznej i 

inteligentnych urządzeń

Międzynarodowa spółka 
technologiczna

Czołowy producent układów 
półprzewodnikowych

Światowy producent 
półprzewodników

Czołowy producent układów 
półprzewodnikowych

Producent mikrokontrolerów i 
układów scalonych

Dostawca infrastruktury 
teleinformatycznej i 

inteligentnych urządzeń

OLED 1,0 μm
Naprawa połączeń 

metalicznych (ODR)

Naprawa połączeń w 
wyświetlaczach 

microLED

Drukowane RDL o 
wysokiej rozdzielczości

Prototypowanie 
połączeń układów 

scalonych
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ZAOFERTOWANIE POTENCJALNEGO 
KLIENTA

PROJEKTY DEMO 
I NEGOCJACJE 

PODPISANIE UMOWY SPRZEDAŻY* 
I DOSTARCZENIE PRODUKTU

20 17 1

Cena drukarki Delta: ok. 120-200 tys. EUR / 550-900 tys. PLN

* Równoznaczne ze sprzedażą produktu

Kluczowe kamienie milowe 2020:

• produkt opracowany w 2020 roku

• pierwsze urządzenie dostarczone do Uniwersytetu 

w Stuttgarcie w Niemczech 

• utworzony zespół Business Development

• wdrożony proces komercjalizacji

xtpl.com

Motywacja:

• demonstracja technologii XTPL

• budowanie wiarygodności poprzez współpracę z ekspertami 

w branży (Key Opinion Leaders)

• odkrywanie nowych obszarów zastosowania technologii XTPL
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XTPL DOSTARCZYŁO DELTA PRINTING SYSTEM DO UNIWERSYTETU W STUTTGARCIE

• XTPL w listopadzie 2020 roku podpisało pierwszą umowę na dostarczenie 

drukarki XTPL® Delta Printing System 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.
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ZAOFERTOWANIE 
POTENCJALNEGO KLIENTA

WYSŁANE PRÓBKI 
DO POTENCJALNEGO KLIENTA 

I NEGOCJACJE

PODPISANIE UMOWY 
SPRZEDAŻY* 

I DOSTARCZENIE PRODUKTU

24 12 7

* Równoznaczne ze sprzedażą produktu

Kluczowe kamienie milowe 2020:

• 7 niezależnych zamówień z regionu EMEA, 

Ameryki i Azji

• utworzony zespół sprzedażowy

• wdrożony proces komercjalizacji

• zaimplementowana podstrona www, 

reklamy produktowe 

xtpl.com
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GLOBALNY ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Siedziba XTPL mieści się w Polsce oraz 

w USA (XTPL Incorporated).

XTPL prowadzi rozmowy z globalnymi 

graczami i obecnie komercjalizuje swoje 

produkty na rynkach Ameryki Północnej, 

Europy oraz Azji.

Spółka pozyskała partnerów biznesowych 

w Korei Płd. oraz w Chinach.

Sprzedaż 

nanotuszów

Sprzedaż Delta 

Printing System

DystrybutorzySiedziby XTPL

x2
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Spółka nawiązała współpracę ze spółką Bandi Consortia
w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii XTPL na rynku
koreańskim. Koreański partner będzie oficjalnie
reprezentować Spółkę i wspierać wprowadzanie technologii
XTPL w branży wyświetlaczy FPD (ang. flat panel display)
i półprzewodników na tamtejszym rynku. Spółki rozpoczęły
swój pierwszy wspólny projekt w 2020 roku. W jego wyniku
XTPL bierze udział w ocenie zaawansowanych technologii dla
jednego z wiodących światowych dostawców narzędzi
przemysłowych w branży wyświetlaczy.

XTPL rozszerza swoją obecność na rynku chińskim dzięki
rozpoczęciu współpracy z firmą Yi Xin Technology, która
będzie pełnić rolę dystrybutora dla rozwiązań
technologicznych Spółki w tym kraju. Firma Yi Xin Technology
specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu
innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi
elektroniki drukowanej. Nowy dystrybutor XTPL posiada
bogatą sieć relacji z największymi chińskimi instytutami
badawczymi i producentami przemysłowymi z branży
wyświetlaczy, paneli dotykowych i półprzewodników.

BANDI CONSORTIA YI XIN

DYSTRYBUTORZY XTPL

(Korea Płd.) (Chiny i HongKong)



xtpl.com 12

MODEL KOMERCJALIZACJI - KANAŁY

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

DYSTRYBUCJA/ SPRZEDAŻ AUTORSKICH PRODUKTÓW

Drukarka:
• ofertowanie urządzenia będącego demonstratorem technologii UPD, do zastosowania w prototypowaniu, 

pracach R&D oraz małej skali produkcyjnej
• dostarczanie urządzeń demonstracyjnych do zaufanych partnerów biznesowych w celu ewaluacji produktu 

oraz dalszego udoskonalenia w zależności od potrzeb klienta
Nanotusz: 
• unikalna formulacja tuszu przewodzącego - osiągnięcie jak najlepszych parametrów wydruku technologią UPD
• sprzedaż tuszu dla klientów stosujących inne metody addytywne w swojej pracy
• lepsza eksploracja rynku oraz poznanie nowych obszarów aplikacyjnych atrakcyjnych dla autorskiej technologii 

XTPL

UMOWY DYSTRYBUCJI

Umowy z dystrybutorami maja na celu w pierwszej 
kolejności wesprzeć XTPL we wprowadzeniu na 
regionalny rynek drukarki do szybkiego 
prototypowania Delta Printing System oraz ofertę 
autorskich nanotuszów, a jednocześnie pozwoli to 
na dotarcie do szerszego grona potencjalnych 
odbiorców w zakresie rozwiązania w postaci 
głowicy z urządzeniem drukującym do wdrożeń 
przemysłowych
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PLATFORMOWOŚĆ

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

KLUCZOWE MEGATRENDY W ELEKTRONICE

9,4 mld USD
CAGR 2020-2025 3,7%

34,3 mld USD
CAGR 2020-2025 10,2%

25,5 mld USD
CAGR 2020-2025 7,6%

106,3 mld USD
CAGR 2020-2025 12,1% 

PANELE FOTOWOLTAICZNE

WYŚWIETLACZE
INTELIGENTNE SZKŁO BIOSENSORY

ZABEZPIECZENIA 
ANTYPODRÓBKOWE

3,8 mld USD
CAGR 2020-2025 12,1%

• 41,2 mld USD - wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2020, wzrost o 11,0% r/r

• 63,3 mld USD - szacowana wart. tego rynku w 2025, a w 2030 74,1 mld USD

• 9,0% - CAGR 2020-2025

• produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem efektywnych kosztowo 
i skalowalnych metod

• dostarczenie rozwiązania do produkcji masowej, które w sposób powtarzalny wykonywać będzie druk 
o wymiarach poniżej 10 µm – miniaturyzacja i zróżnicowane pole aplikacyjne

14,2 mld USD
CAGR 2020-2025 5,8%

ZAAWANSOWANE 
UKŁADY SCALONE

75,8 mld USD
CAGR 2020-2024 4,3%

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB

Źródła: IDTechEx, MarketsandMarkets™, Yole Développement, Research and Markets
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RYNKI Z OGROMNYM POTENCJAŁEM

WYŚWIETLACZE

• Bardzo dojrzały rynek, który wciąż wprowadza 

nowości technologiczne nie tylko zgodne 

z trendem miniaturyzacji, ale również w zakresie 

większej wydajności emisji świetlnej - cienkie, 

bardzo jasne wyświetlacze o wysokim kontraście

• Defekty struktur przewodzących (zerwanych 

połączeń metalicznych) są częstym i poważnym 

wyzwaniem dla producentów wielu branż, są one 

m.in. jedną z przyczyn występowania tzw. 

martwych pikseli w matrycach 

wysokorozdzielczych wyświetlaczy. 

• Komponenty elektroniki wykonane na bazie 

takich struktur są niezwykle drogie, dlatego 

kluczowa jest naprawa powstających defektów. 

• Obecnie dostępne na rynku metody naprawcze są 

ograniczone, skomplikowane i kosztowne.

• Obecnie rozwijanym trendem w branży 

półprzewodnikowej jest integracja wielu 

komponentów w jeden układ scalony np. 

elementy takie jak mikrokontroler, pamięć, 

sensory, układy MEMS, anteny itp., zamiast 

być w urządzeniu jako niezależnie 

występujące elementy na płytce PCB mogą 

zostać scalone w jeden zamknięty układ. Aby 

to zrealizować konieczne jest zastosowanie 

metod integracji 2,5D/3D

• Dotychczas najczęściej stosowanym 

rozwiązaniem jest wire bonding -

wykorzystanie bardzo drobnych drucików 

spiekanych do elektrod, które należy połączyć 

- metoda ta nie pozwala już na dalszą 

miniaturyzację.

ZAAWANSOWANE UKŁADY SCALONE ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB

• Trend miniaturyzacji elektroniki 

konsumenckiej ma swoje odzwierciedlenie 

również w projektowaniu i produkcji płytek 

PCB. Aby sprostać tym wymaganiom płytki 

PCB coraz częściej mają konstrukcję 

wielowarstwową oraz mogą posiadać 

wbudowane elementy pasywne, takie jak 

kondensatory czy rezystory, jak również 

anteny komunikacyjne czy cewki indukcyjne 

do bezprzewodowego zasilania

• Popularyzacja urządzeń noszonych oraz IoT

powoduje, że płytki PCB wykonywane są 

również z materiałów giętkich, a ich udział 

w rynku zaczyna być zauważalny. 
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WYNIKI FINANSOWE 2020 – PODSUMOWANIE

• przychody związane z rozpoczęciem komercjalizacji produktów 
XTPL oraz z tytułu dotacji NCBR

• znacząca optymalizacja kosztów operacyjnych 
(średniomiesięczne koszty operacyjne w 2020 w przedziale 
600-700 tys. PLN vs 900-1000 tys. PLN w 2019)

• pozyskanie 12,8 mln PLN z emisji akcji i obligacji

2020 2019
Przychody ze sprzedaży 64 0

Dotacje 2 230 2 063
Koszty operacyjne 8 170 13 124
Program motywacyjny 2 345 13 026

EBIT -8 033 -24 091
EBIT skorygowany o program motywacyjny -5 688 -11 065

CAPEX -886 -276
CF 6 270 -1 329

Stan środków na koniec okresu 10 477 4 207

*dane w tys. PLN
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

*dane w tys. PLN
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• opracowanie składu pasty Ag CL85 o wysokiej lepkości i wysokiej zawartości metalu

• rozwój  technologii druku o wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem wysokostężonego tuszu 
przewodzącego opartego na nanocząstkach srebra

• powtarzalny druk struktur przewodzących o szerokości poniżej 2 µm niezależnie od rodzaju 
podłoża (druk na materiałach hydrofobowych i hydrofilowych)

• wydłużenie czasu życia wymiennej dyszy do ponad 2 tygodni 

• opracowanie techniki druku struktur o szerokości poniżej 2 µm na powierzchni rzeczywistej 
warstwy elektronicznej wysokorozdzielczego wyświetlacza OLED

• zademonstrowanie możliwości druku precyzyjnych struktur przewodzących, które skutecznie 
pokrywają wysoki stopień w topografii podłoża, aż do 150 µm wysokości

• opracowanie techniki druku mikrokropek do zastosowań w mikroelektronice

• opracowanie formulacji tuszów srebrnych dedykowanych do różnych technik druku szczególnie 
techniki inkjet XTPL INKJET INK IJ36

W 2020 XTPL wzięło aktywny udział w licznych 
międzynarodowych wydarzeniach branżowych

• NANOTEXNOLOGY 2020

• NanoInnovation 2020

• Eureka GlobalStars

• The Metallization & Interconnection
Workshop

• International Display Workshops

Wydarzenia są doskonałą możliwością do
zaprezentowania unikatowej technologii XTPL 
czołowym przedstawicielom przemysłu i nauki 
z całego świata.

* Mikrometry
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UNIKALNOŚĆ TECHNOLOGII ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL

Technologia XTPL wyróżnia się na tle innych 
metod zarówno w zakresie lepkości, jak 
również rozmiarów struktur co powoduje 
bezkonkurencyjność w tym zakresie na rynku 

• możliwość drukowania z materiałów o 
wysokiej lepkości przy małych rozmiarach 
struktur

• wysokie współczynniki wysokości do 
szerokości po jednorazowej depozycji tuszu

• możliwość drukowania na bardzo 
różnorodnych materiałach 

• pokrywanie złożonych topografii podłoży za 
pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki 
przewodzącej

• druk w bardzo wysokiej rozdzielczości 
praktycznie na każdym podłożu LEGENDA:

Unikalny obszar pracy, gdzie nie 
występują konkurencyjne metody

Ogólny obszar pracy XTPL



xtpl.com 19

OPRACOWANIE SKŁADU PASTY Ag CL85

xtpl.com

Ag Nanopasta CL85
Przewodząca pasta na bazie nanocząstek srebra

Zawartość srebra (%wag.) 82 ± 2

Średnia wielkość nanocząstek [nm] (TEM) 35 – 50

Kształt nanocząstek Sferyczne

Rezystywność elektryczna [Ω.m]* 4.20 ∙ 10-8

Lepkość (25°C, szybkość ścinania = 0.2 s-1) [cP] > 100 000

Rozpuszczalnik(i) Glikol

WŁAŚCIWOŚCI

• produkt o bardzo wysokiej lepkości, umożliwia 
drukowanie ultracienkich struktur przy wysokich 
współczynnikach szerokości do wysokości

• zapewnia długą żywotność dyszy (przy otworze 
dyszy 2,5 μm, nawet ponad 1 miesiąc drukowania)

• dozowany przez dyszę o średnicy rzędu 1 μm
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ROZWÓJ TECHNOLOGII DRUKU O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 

Rozwiązanie XTPL

• wydrukowane linie mają bardzo wysoki współczynnik 

aspect-ratio, tj. współczynnik wysokości do szerokości 

po jednorazowej warstwie depozycji tuszu przez 

głowicę drukującą, tj. po jednokrotnym „przejeździe”. 

• uzyskanie zbliżonego wyniku przez metody 

konkurencyjne wymagałoby wielokrotnego osadzenia 

materiału przewodzącego w tym samym punkcie, tj. 

wielu „przejazdów”, co powoduje wydłużenie czasu 

trwania procesu. 

Pokonanie kolejnej bariery technologicznej dzięki rozwojowi druku z wykorzystaniem 

wysoko stężonego tuszu przewodzącego opartego na nanocząstkach srebra 
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POWTARZALNY DRUK STRUKTUR

Hydrofobowe 

• stężony tusz daje możliwość druku na 

niepłaskich podłożach ze złożoną topografią -

zachowanie ciągłości struktury nawet, jeżeli 

wydrukowana została na przykład na „schodku”

• znikomy wpływ materiału, na którym dokonuje 

się druku - niezależnie czy druk wykonywany jest 

na materiale hydrofobowym czy hydrofilowym, 

szerokość i wysokość pozostaje niemal 

niezmieniona, podobnie jak adhezja. 
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WYDŁUŻENIE CZASU ŻYCIA WYMIENNEJ DYSZY DO PONAD 2 TYGODNI

22

DOSKONAŁA STABLNOŚĆ 

DRUKU

Użytkownicy systemu drukowania XTPL 

korzystają z najlepszej w swojej klasie 

stabilności drukowania: utrzymującej 

się przez 1 dzień ciągłego drukowania 

oraz do 14 dni drukowania z przerwami 

przy wykorzystaniu przewodzącej pasty 

XTPL na bazie nanocząstek srebra CL85.
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OPRACOWANIE TECHNIKI DRUKU STRUKTUR O SZEROKOŚCI 
PONIŻEJ 2 µm

23

Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 1,7 μm, długości 20 μm drukowane na podłożu OLED. 

Wydruk struktur o szerokości poniżej 2 µm na powierzchni rzeczywistej warstwy elektronicznej wysokorozdzielczego wyświetlacza 
OLED. Osiągnięcie kolejnego kamienia milowego dzięki dalszej współpracy XTPL z podmiotami z branży wyświetlaczy. Przedstawiony 
wynik został uznany przez przedstawicieli branży za wysoce konkurencyjny w zastosowaniu naprawy defektów otwartych. 
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POKRYCIE STOPNIA 
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• przełomowy wynik technologiczny XTPL – zdolność do 

pokrycia złożonych topografii podłoży (nawet do 150 μm 

wysokości) za pomocą pojedynczej ciągłej srebrnej ścieżki 

przewodzącej o szer. 15 μm

• otwarcie na kolejne obszary aplikacyjne związane 

z zaawansowanymi układami elektronicznymi czy układami 

scalonymi: elastyczna mikroelektronika hybrydowa, 

wyświetlacze mikroledowe, zaawansowane systemy obudów 

układów scalonych, mikroelektornika drukowana 3D

• generuje otwieranie kolejnych rozmów z potencjalnymi 

klientami

Pokrycie wysokiego stopnia: powtarzalne i ciągłe 

srebrne linie o szer. 15 μm nadrukowane na stopniu 

o wys. 150 μm
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OPRACOWANIE TECHNIKI DRUKU MIKROKROPEK 

FOTOREZYST POZYTYWNY AR-P 3110

PARAMETRY

Zawartość stała 28%

Lepkość 12 cP

XTPL Ag NANOPASTA CL85

PARAMETRY

Zawartość stała 85%

Lepkość 1 000 000 cP
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OPRACOWANIE FORMULACJI TUSZÓW SREBRNYCH

Przeznaczony do zastosowań, gdzie występuje 
zapotrzebowanie na tusze o niskiej lepkości

Ag Nanotusz CL34
Przewodzący tusz na bazie nanocząstek 
srebra

Przeznaczony do technik druku strumieniowego 
o doskonałej stabilności zapewniający długi czas pracy 
bez zjawiska zatykania się dysz 

Ag Nanotusz IJ36
Przewodzący tusz na bazie nanocząstek 
srebra

Produkt o wysokiej lepkości, umożliwia drukowanie cienkich 
struktur przy wysokich współczynnikach szerokości do 
wysokości

Ag Nanotusz CL60
Przewodzący tusz na bazie nanocząstek 
srebra

Produkt o bardzo wysokiej lepkości, umożliwiający 
drukowanie ultracienkich struktur przy wysokich 
współczynnikach szerokości do wysokości

Ag Nanopasta CL85
Przewodzący tusz na bazie nanocząstek 
srebra
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TUSZ XTPL INKJET IJ36

▪ doskonała stabilność druku – ponad miesiąc ciągłej pracy ze stałą 

efektywnością 

▪ ograniczenie zatykania się dysz – nawet z najmniejszymi 

kartridżami 1 pL do drukarki Dimatix DMP-2850

▪ wysokie przewodnictwo elektryczne – ponad 40% objętościowej 

przewodności Ag

▪ kompatybilność z różnymi podłożami – w tym Kapton 500HN, 

PET, PEN, PEI i podłoża szklane 

Zawartość srebra (%wag.) 32 ± 2

Gęstość [g/cm3] 1.2 - 1.4

Średnia wielkość nanocząstek [nm] (TEM) 35 – 50

Kształt nanocząstek Sferyczne

Rezystywność elektryczna [Ω.m] * 3.95 ∙ 10-8

Lepkość (25°C, szybkość ścinania = 0,2 s-1) [cP] 26 – 30

Napięcie powierzchniowe [mN/m] (25°C) 30

Rozpuszczalnik(i) Etery glikolowe
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - PODSUMOWANIE 2020

21
łącznie złożonych 

wniosków patentowych

Wsparcie międzynarodowych kancelarii

K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)

Gill Jennings & Every LLP (London, UK)

28

Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie 
chmury patentowej. Własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, 
a wielkość rozwój chmury patentowej firmy bardzo istotnie przekłada się na jej wartość -
zakres i odpowiednie jej zabezpieczenie decydują o określonej pozycji na rynku. 
Rozwiązania XTPL są chronione od momentu złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie

10
złożonych 

wniosków patentowych 
w 2020

1
przyznany patent

GRUPY PATENTOWE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 

Proces UPD - patenty opisujące proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urządzenie wykorzystywane do 
tego procesu

Nanotusz - patenty zabezpieczające różne formulacje nanotuszu

Oprogramowanie - patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu 
sterującym urządzenia drukujące

Pola aplikacyjne - patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z 
wykorzystaniem metody UPD

Charakteryzacja i kontrola jakości - patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych 
elementów głowicy drukującej.

Technologia DEP - patenty opisujące technologię depozycji bazującą na zjawisku dielektroforezy. 
Technologia pierwotnie rozwijana przez XTPL.

Nanotusz Metoda druku Urządzenie

WŁASNOŚĆ

INTELEKTUALNA
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EMISJA AKCJI I OBLIGACJI

Emisja akcji serii T – czerwiec 2020

W 2020 XTPL pozyskała łącznie z emisji 

akcji i obligacji 12,85 mln PLN. 
Środki pozyskane z emisji zostaną 
przeznaczone na rozwój prac R&D, 
kontynuację procesu komercjalizacji 
oraz poszerzenie portfolio w zakresie 
własności intelektualnej. Emisja obligacji zamiennych na akcje serii U – lipiec 2020

• pozyskane 9,25 mln PLN w wyniku przeprowadzonej emisji akcji

• zakończenie subskrypcji: 23 czerwca 2020 roku

• akcje serii T zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW w dniu 28 sierpnia 2020 roku

• udział wzięli inwestorzy z Polski i z zagranicy, tj. ACATIS, Deutsche Balaton,
Rockbridge TFI, także CEO Spółki Filip Granek

• objęcie obligacji w maksymalnej możliwej puli 3,60 mln PLN

• 2 letnie obligacje, cena emisyjna 74 zł, oprocentowanie stałe, 2% w skali roku

• termin wykupu: 30 lipca 2022

• obligacje zamienne na akcje nie będą wprowadzane do obrotu zorganizowanego

Wsparcie realizacji celu powszechnego stosowania technologii XTPL w przemyśle
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AKCJONARIAT XTPL S.A.

* Jedynym udziałowcem Spółki TPL Sp. z o.o., który posiada 100% udziałów jest XTPL S.A.
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NOWY CZŁONEK ZARZĄDU
Nowoczesne podejście biznesowe dzięki profesjonalnej kadrze managerskiej

Praktyk w obszarze finansów i controllingu w grupach 

kapitałowych, z dwudziestoletnim doświadczeniem. 

W przeszłości związany m.in. z KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

Grupą Selena, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich. 

Zarządzający własnym biznesem na rynku outsourcingu usług 

controllingowych. Członek Rad Nadzorczych oraz Komitetu 

Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jacek 

Olszański związany jest z XTPL S.A. od października 2018 roku 

i pełnił dotychczas funkcję kierownika finansowego.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU XTPL W POLSCE I USA

31

FILIP GRANEK
PREZES ZARZĄDU, CEO

Współtwórca technologii 

i założyciel XTPL. Ekspert 

w zakresie nanotechnologii, 

elektroniki drukowanej, ogniw 

słonecznych oraz nowoczesnych 

procesów technologicznych

JACEK 
OLSZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

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 (Silicon Valley). Ekspert 

we wdrażaniu japońskich 

strategii wejścia i nawiązywaniu 

sojuszy strategicznych 

z japońskimi firmami



xtpl.com 32

NOWI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
Wsparcie ekspertów ze zdywersyfikowanym doświadczeniem

WIESŁAW ROZŁUCKI

PRZEWODNICZĄCY RADY 
NADZORCZEJ

HERBERT WIRTH
CZŁONEK RN

Były Prezes Zarządu KGHM 

Polska Miedź S.A. Posiada 

umiejętności zarówno w branży 

technologii materiałowych, jak 

i handlu międzynarodowego oraz 

zarządzania globalnym 

przedsiębiorstwem 

DR BARTOSZ 
WOJCIECHOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RN

ANDRZEJ DOMAŃSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RN

Ekonomista, analityk rynków 

finansowych z bogatym  

doświadczeniem w zarządzaniu 

funduszami giełdowymi. 

Posiada tytuł CFA. Przez wiele 

lat sprawował funkcje 

menadżerskie

BEATA TURLEJSKA-ZDUŃCZYK
CZŁONEK RN

Partner Zarządzający w Funduszu 

Leonarto. Odpowiada za zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym Funduszu. 

Magister ekonomii w dziedzinie 

finansów, specjalista w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi 

i marketingu.

PIOTR LEMBAS

CZŁONEK RN

POZOSTALI 
CZŁONKOWIE 
RN XTPL

xtpl.com
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DUAL LISTING – DEBIUT WE FRANKFURCIE 

Wprowadzenie do obrotu akcji XTPL na Giełdę Papierów Wartościowych we 
Frankfurcie zwiększa rozpoznawalność i wiarygodność XTPL wśród partnerów 
biznesowych i globalnych instytucji finansowych

• od 10 marca 2020 XTPL S.A. jest notowana na Open Market przy Deutsche Börse 
we Frankfurcie, w segmencie „Quotation Board”; akcje XTPL są notowane także 
w Monachium i Stuttgarcie

• akcje XTPL są notowane na zasadzie dual listing – rynkiem podstawowym 
pozostaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

• dual listing może wesprzeć międzynarodowych inwestorów 
w nabywaniu akcji XTPL, w przypadku których rolę odgrywa m.in. wycena w EUR 
czy specyfika systemów transakcyjnych

• dopuszczenie było wynikiem działań jednego z niemieckich banków 
inwestycyjnych, Baader Bank AG, odpowiadającej za proces handlu akcjami danej 
spółki na niemieckiej giełdzie (tzw. Spezialist)

• XTPL nie poniosła żadnych kosztów związanych z tą operacją, gdyż nie była stroną 
ją inicjującą 
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POKRYCIE ANALITYCZNE MAINFIRST

• w 2020 MainFirst Bank AG, z grupy Stifel, rozpoczął wydawanie 
rekomendacji dla XTPL

• XTPL to pierwsza polska spółka analizowana przez MainFirst

• instytucja wydała następujące rekomendacje dla akcji XTPL w przeciągu
2020 roku:

24.02.2020, „kupuj”, 215 PLN

24.04.2020, „kupuj”, 210 PLN

29.09.2020, „kupuj”, 210 PLN

raporty aktualizujące (02.09.2020), bez zmiany ceny docelowej

• MainFirst podkreśla m.in. optymalizację kosztów, brak wpływu COVID-19 na
realizację projektów, pierwsze komercjalizacje i sprzedaż produktów XTPL

• 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
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• w grudniu 2020 roku XTPL wzięło udział w konferencji IDW’20

• podczas wydarzenia Spółkę reprezentowała Dr Aneta Wiatrowska, 
Dyrektor Technologii XTPL

• International Display Workshops to jedno z najistotniejszych wydarzeń 
na świecie, poświęconych projektowaniu i wytwarzaniu wyświetlaczy 
nowej generacji

• artykuł XTPL zatytułowany " Technologia ultraprecyzyjnej depozycji dla 
płaskich wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości” został wybrany 
jednym z najwybitniejszych referatów podczas wydarzenia i zdobył 
nagrodę IDW’20

NAGRODA INTERNATIONAL DISPLAY WORKSHOP (IDW’20)
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COVID-19 A DZIAŁALNOŚĆ XTPL

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE XTPL

• Spółka dobrze przygotowała się do przejścia w tryb pracy zdalnej. Działania 
technologiczne są realizowane w naszych laboratoriach w sposób ciągły 
z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa

• XTPL rozbudowuje sieć kontaktów z dystrybutorami na lokalnych rynkach 

• 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 technologii

RYNEK

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

• pandemia nie wpłynęła znacząco na produkcję i sprzedaż
elektroniki użytkowej

• kanały dystrybucji będą 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

• XTPL jest w ciągłym kontakcie z partnerami biznesowymi
i na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i biznesową
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XTPL to globalny gracz na szybkorosnącym rynku elektroniki drukowanej, z precyzyjną strategią rozwoju,
interdyscyplinarnym zespołem ekspertów i wsparciem stabilnych akcjonariuszy. Dostarcza globalnym partnerom
najbardziej precyzyjną, platformową technologię druku na świecie, zapewniając im przewagi konkurencyjne
i technologiczne, poprzez umożliwienie efektywnego wytwarzania nowoczesnych urządzeń nowych generacji.

37

DLACZEGO XTPL - PODSUMOWANIE

ORGANIZACJA
• globalny zasięg działalności

• nowoczesne podejście biznesowe dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi z szeroką 
wiedzą i doświadczeniem – ponad 30 osób w Polsce i USA

•wsparcie i zaufanie znaczących inwestorów, w tym osoby zarządzające w akcjonariacie

RYNEK
• docieranie do wielu szybkorosnących branż rynku elektroniki drukowanej organicznej 

i elastycznej, który w 2025 wynieść 63,3 mld USD (CAGR 2020-2025: 9,0%), a w 2030 
74,1 mld USD - wzrastająca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej

• dotychczasowe metody druku nie rozwiązują problemu rozdzielczości, są 
skomplikowane, wymagające wieloetapowego procesu rozdzielczości 

TECHNOLOGIA
• unikalność - przełomowa, autorska i unikalna technologia UPD (Ultra-Precise Deposition) 

pokonuje kolejne bariery technologiczne i pozwala na uzyskanie nieosiągalnych dotychczas 
innymi metodami linii przewodzących – rozdzielczość nawet 1 µm 

• platformowość - zastosowanie w wielu istniejących sektorach elektroniki drukowanej  

• IP systematycznie zabezpieczana poprzez poszerzanie chmury patentowej - 21 zgłoszeń

KOMERCJALIZACJA
• spójna strategia komercjalizacji i rozpoczęcie sprzedaży gotowych produktów oraz 

9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych z globalnymi graczami

• rewolucja - umożliwienie wytwarzania złożonych i skomplikowanych urządzeń efektywnymi, 
tanimi i skalowalnymi metodami drukowania

FINANSE
• zabezpieczenie płynności finansowej dzięki emisji akcji i obligacji oraz wsparciu NCBR – zdolność 

pozyskiwania dotacji

• wsparcie generowania CF i dywersyfikacja przychodów poprzez rozpoczęcie komercjalizacji 
produktów

STRATEGIA
• precyzyjnie zdefiniowana strategia rozwoju w tym w zakresie: technologii i R&D, 

komercjalizacji urządzenia drukujące do wdrożeń przemysłowych a także Delta 
Printing System i nanotuszów - zdywersyfikowany model biznesowy
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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!

WIZJA



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

Kontakt dla inwestorów:
investors@xtpl.com
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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 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.


