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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 
roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Yi Xin Technology Co. Limited ("Yi 
Xin") umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach 
("Umowa"). 

Na mocy ww. Umowy Yi Xin pełnić będzie rolę dystrybutora rozwiązań 
technologicznych XTPL na rynku chińskim. Yi Xin odpowiedzialna będzie także za 
kwestie formalne wprowadzenia produktów XTPL na rynek chiński w tym m.in. 
uzyskanie niezbędnych certyfikatów bezpieczeństwa i poświadczeń, które są 
wymagane w obrocie handlowym. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy  
i w zależności od jej efektów, strony Umowy podejmą decyzję o dalszej współpracy. 
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.  

Yi Xin została założona w 2011 roku i specjalizuje się w technologiach addytywnych  
i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki 
drukowanej oraz współpracuje z największymi chińskimi instytutami badawczymi  
i producentami przemysłowymi z branży wyświetlaczy, paneli dotykowych  
i półprzewodników.  

Rynek chiński jest jednym z największych potencjalnych odbiorców technologii 
Emitenta i w ocenie Zarządu Spółki zawarcie umowy dystrybucji ułatwi 
komercjalizację technologii rozwijanej przez XTPL na tamtejszym rynku. 

Zarząd Emitenta uznał fakt zawarcia przedmiotowej Umowy dystrybucji na rynek 
chiński za informację poufną, ponieważ jej realizacja może mieć istotny wpływ na 
przyszłą sytuację przychodową Emitenta, popularyzację rozwiązań technologicznych 
Spółki na wskazanym rynku, a także na perspektywę postrzegania Emitenta przez 
inwestorów. W związku z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu 
Umowy spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.   
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