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XTPL W SKRÓCIE
XTPL to globalna spółka, która rozwija i dostarcza przełomową i innowacyjną technologię dla producentów elektroniki, umożliwiającą
efektywną produkcję urządzeń nowej generacji.

Firma założona w 2015 roku
z siedzibą w Polsce i USA
Interdyscyplinarny zespół
ekspertów, w tym m.in. 8 osób
ze stopniem doktora nauk
Obecność na GPW (2019)
i FSE (2020)

Wsparcie ze strony stabilnego
akcjonariatu
Działalność na szybko
rozwijającym się rynku elektroniki
drukowanej: CAGR 9%*
xtpl.com

* CAGR 2020–2025 (63,3 mld USD w 2025 r.), źródło: IDTechEx

Precyzyjna i efektywna
strategia rozwoju
w zakresie technologii
(w tym IP) i komercjalizacji

Rozpoczęcie komercjalizacji
i ewaluacji technologii do
wdrożeń przemysłowych
z globalnymi graczami

Technologia UPD przełamuje
kolejne bariery technologiczne
– tworzone rozwiązania są
nieosiągalne za pomocą
innych metod

Platformowość technologii
– zastosowanie w wielu
istniejących sektorach
elektroniki drukowanej

Systematycznie zabezpieczane
IP poprzez poszerzanie
chmury patentowej – 22
zgłoszeń patentowych

Zabezpieczanie płynności
finansowej w tym zdolność
do pozyskiwania dotacji
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EXECUTIVE SUMMARY

1Q 2021 – podsumowanie
• kontynuacja komercjalizacji rozwiązań - dostarczenie urządzenia drukującego
klientowi i sprzedaż 3 nanotuszów
• realizacja 9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych u globalnych
graczy elektroniki drukowanej
• pokonanie kolejnych barier technologicznych - zwiększenie konkurencyjności
i unikalności technologii UPD w zakresie rozdzielczości (1 µm), szerokości
oraz czasu druku
• rozszerzenie chmury patentowej o 1 nowy wniosek – łącznie 22 zgłoszenia
patentowe - ochrona rozwiązań technologicznych
• obecność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych - prezentowanie
rozwiązań XTPL czołowym przedstawicielom przemysłu
• optymalizacja kosztów operacyjnych
• utrzymanie stabilnego poziomu środków pieniężnych – zabezpieczona
płynność finansowa

xtpl.com
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FAZY ROZWOJU XTPL
FAZA KOLEJNA
FAZA OBECNA
FAZA ROZWOJU
TECHNOLOGII
Rozwój technologii
bazowej

Badania i Rozwój
Szybkie prototypowanie

Integracja modułu drukującego
XTPL z urządzeniami
przemysłowymi
Obsługa posprzedażowa: tusze,
dysze, kartridże

Ewaluacja technologii
przez klientów
przemysłowych, instytucje
oraz akademickie ośrodki
badawczo-rozwojowe
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PRODUKTY XTPL
Możliwości szybkiego prototypowania w mikroelektronice obejmują
rozmiary i zastosowania niedostępne wcześniej dla innych technik drukowania

DELTA
PRINTING
SYSTEM

MODUŁ DRUKUJĄCY
EPSILON DO
INTEGRACJI
PRZEMYSŁOWEJ

•

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

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

•

planowane dostarczenia kolejnych
urządzeń do klientów w najbliższym
okresie

pierwsze produkty zostały już sprzedane
partnerom przemysłowym
i akademickim

•

nanotusze z zawartością miedzi oraz
złota w trakcie rozwoju

•

moduł druku do integracji z urządzeniami
przemysłowymi

•

samodzielny system do zastosowań w R&D
i prototypowaniu

•

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

•

przykłady zastosowań skupiają się na
precyzyjnym drukowaniu w wybranych
lokalizacjach

•

•

xtpl.com

WYSOKO-STĘŻONE
NANOTUSZE
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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.

Siedziby XTPL

xtpl.com

Sprzedaż produktów XTPL

Dystrybutorzy XTPL
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RYNEK I PLATFORMOWOŚĆ TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

KLUCZOWE MEGATRENDY W ELEKTRONICE

WYŚWIETLACZE

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

xtpl.com

ZAAWANSOWANE
UKŁADY SCALONE

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

• 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

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB

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

Źródła: IDTechEx, MarketsandMarkets™, Yole Développement, Research and Markets

INTELIGENTNE SZKŁO

BIOSENSORY

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

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

ZABEZPIECZENIA
ANTYPODRÓBKOWE

PANELE FOTOWOLTAICZNE

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

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

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

xtpl.com

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
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POZYSKANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH W KOREI PŁD. I CHINACH
DYSTRYBUTORZY XTPL

BANDI CONSORTIA
(Korea Płd.)
Spółka nawiązała współpracę ze spółką Bandi Consortia
(25 marca 2021) 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.com

*Partnerstwo zawarte w 2Q2021

YI XIN*
(Chiny i HongKong)
XTPL rozszerza swoją obecność na rynku chińskim dzięki
rozpoczęciu współpracy z firmą Yi Xin Technology
(15 kwietnia 2020), 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.
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MODUŁ XTPL ULTRA-PRECYZYJNEJ DEPOZYCJI (UPD)
XTPL dostarcza przełomową technologię depozycji nanocząstek opartą na głowicy z urządzeniem drukującym
i oprogramowaniem. Technologia ta jest przeznaczona do zastosowania na przemysłowych liniach produkcyjnych
i może być dosotowywana do potrzeb klienta.
MODUŁ XTPL ULTRA-PRECYZYJNEJ DEPOZYCJI (UPD)
– MIKRODOZOWANIE

ROZWIĄZANIE XTPL

Równolegle prowadzone są własne prace rozwojowe:
• synteza nanotuszy – specjalne tusze o wysokiej lepkości
• tworzenie elastycznej, szklanej dyszy
• optymalizacja procesów

•
•
•
•

Metoda addytywna
Metoda nie wymaga pola elektrycznego
Dowolne podłoże: przewodzące i nieprzewodzące, płaskie i trójwymiarowe
Struktury o skali pojedynczych mikronów

Innowacyjna głowica drukująca wyposażona w unikalny (autorski) algorytm wraz z kompatybilnymi nanotuszami
umożliwia ultraprecyzyjne tworzenie linii przewodzących na wybranym podłożu (polu aplikacyjnym).
xtpl.com
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CURRENT INDUSTRIAL
PIPELINE
TRWAJĄCE
PROJEKTYPROJECT
WDROŻEŃ
PRZEMYSŁOWYCH
(only projects in Stage 2 and above shown)
(przedstawiono tylko projekty min. na etapie 2)

NAZWA PROJEKTU

OLED 1,0 μm
Naprawa połączeń
metalicznych (ODR)

TE-OLED
Naprawa połączeń w
wyświetlaczach
microLED

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

Rozwój technologii
bazowej w XTPL

Wstępny kontakt
i identyfikacja
potrzeb

Ewaluacja technologii
/ Prace rozwojowe po
stronie XTPL

Walidacja
technologii
u Partnera

Narzędzie do
prototypowania

Wdrożenie
przemysłowe

BRANŻA I KRAJ

FPD

Czołowy producent
elektroniki użytkowej

Wstępne rozmowy

Producent komponentów
elektronicznych

Wstępne rozmowy

Korea

FPD
Chiny

FPD
Chiny

microLED In Depo

FPD

microLED CCL

FPD

WLP Precision Via Fill

Semicon

Drukowane RDL o
wysokiej rozdzielczości

Semicon

Prototypowanie
połączeń układów
scalonych

Semicon

Silicon-Through VIA
FILL

PCB

xtpl.com

ETAP 0
PARTNER /
UŻYTKOWNIK
KOŃCOWY

USA

USA

Tajwan

Chiny

USA

EU

Dostawca infrastruktury
teleinformatycznej i
inteligentnych urządzeń

Międzynarodowa spółka
technologiczna
Czołowy producent układów
półprzewodnikowych
Światowy producent
półprzewodników

Wstępne rozmowy

Dostawca infrastruktury
teleinformatycznej i
inteligentnych urządzeń
Producent mikrokontrolerów i
układów scalonych
Czołowy producent układów
półprzewodnikowych

Postępy w Q1’2021

CONFIDENTIAL
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XTPL DELTA PRINTING SYSTEM
XTPL Delta Printing System posiada wszystkie cechy technologii XTPL® UPD
Delta Printing System
- urządzenie
do prototypowania

Cel:

•
•
•
•
•

Podstawowe informacje:
• Samodzielny system R&D dla szybkiego prototypowania
z wykorzystaniem technologii UPD XTPL
• Produkt opracowany w 2020
• Grupy odbiorców: działy R&D w przemyśle, instytucje naukowe, integratorzy*
• Pierwszy produkt dostarczony na Uniwersytet w Stuttgarcie

xtpl.com

* Producenci precyzyjnych drukarek

Demonstrator technologii XTPL
Budowanie wiarygodności XTPL w przemyśle przez kluczowych liderów
opinii (ekspert w branży) oraz wzrost świadomości technologii XTPL
Walidacja technologii u klienta
Identyfikacja nowych obszarów zastosowań dla technologii XTPL
i odkrycie nowych pól aplikacyjnych
Wizyty referencyjne

Wielkość rynku:
Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac R&D oraz szybkiego
prototypowania i produkcji małoseryjnej w zakresie szeroko pojętej elektroniki
drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie.
Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do ponad 500 tys. EUR za
sztukę.
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PIPELINE I KOMERCJALIZACJA Q12021 – DELTA PRINTING SYSTEM

ZAOFERTOWANIE POTENCJALNEGO KLIENTA

PROJEKTY DEMO I NEGOCJACJE

7

8
Cena drukarki Delta: ok. 150-200 tys. EUR / 680-900 tys. PLN

Kluczowe kamienie milowe:
•

pierwsze urządzenie dostarczone do Uniwersytetu
w Stuttgarcie w Niemczech

Motywacja:
•
•
•

xtpl.com

demonstracja technologii XTPL
budowanie wiarygodności poprzez współpracę z ekspertami
w branży (Key Opinion Leaders)
odkrywanie nowych obszarów zastosowania technologii XTPL

Każda sprzedana drukarka powinna generować miesięczne przychody ze sprzedaży
materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymania i modernizacji systemu
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XTPL NANOINKS
Nanotusz pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału metody UPD i może być również sprzedawany indywidualnie
Nanotusze XTPL

Tusze dedykowane różnym rodzajom technologii:
• Posiadają dedykowane właściwości fizyko-chemiczne umożliwiające pełne wykorzystanie
potencjału metody UPD
• Są produktem, który można komercjalizować indywidualnie
• Rozwijane 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
• Obecnie w ofercie XTPL znajdują się 4 rodzaje tuszów: 3 kompatybilne z technologią UPD, jeden
poza technologią (IJ36) - przeznaczony do druku strumieniowego pozwalającego na szybkie
i proste prototypowanie.
• Planowane są testy dotyczące technologii Flexography oraz Gravoure

Podstawowe informacje:
• Wysokowydajne, przewodzące prąd nanotusze z zawartością srebra dla
drukowanej elektroniki, opracowane przez wew. dział R&D XTPL
• Produkt opracowany w 2020 i ciągle rozwijany
• Tusze chronione zgłoszeniami patentowymi
• Grupy odbiorców: działy R&D w przemyśle, instytucje naukowe
• Nanotusze XTPL są testowane w wielu jednostkach R&D w Europie produkty dostarczone do przemysłu i ośrodków akademickich
xtpl.com
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PIPELINE I KOMERCJALIZACJA 1Q2021 – NANOTUSZE
ZAOFERTOWANIE
POTENCJALNEGO KLIENTA

WYSŁANE PRÓBKI
DO POTENCJALNEGO KLIENTA
I NEGOCJACJE

PODPISANIE UMOWY
SPRZEDAŻY
I DOSTARCZENIE PRODUKTU
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1

3

Kluczowe kamienie milowe w 1Q2021:
•
•
•

xtpl.com

ponowne zamówienie nanotuszu XTPL
przez tego samego kontrahenta
3 niezależne zamówienia z regionu EMEA
i Ameryki
wzbogacenie oferty o tusz IJ36
przeznaczony do druku strumieniowego
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TECHNOLOGIA I R&D - PODSUMOWANIE 1Q2021
W 2021 XTPL wzięło aktywny udział w następujących
międzynarodowych wydarzeniach branżowych:
opracowanie formulacji tuszów srebrnych dedykowanych do różnych technik druku
szczególnie techniki inkjet XTPL INKJET INK IJ36

•

Webinar technologiczny XTPL - Polska

•

innoLAE 2021 Innovations in Large-Area Electronics - UK

•

wydłużenie czasu życia wymiennej dyszy do ponad 60 dni

•

LOPEC - Niemcy

•

druk linii przewodzących o wysokiej gęstości

•

Internano - Polska

•

rozwój techniki druku struktur XTPL do szerokości 1 µm na różnych podłożach
włączając wysokorozdzielcze wyświetlacze OLED

•

Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems
Technologies (CICMT) - USA

•

Smart Systems Integration - Niemcy

dostarczenie struktur wydrukowanych materiałem klienta bazującym na kropkach
kwantowych - tusz dostarczony przez partnera przemysłowego

•

Display & Touch Industry Conference - Chiny

•

Printed, Flexible, Hybrid, & InMold Electronics - Niemcy

wypełnianie otworów w strukturach półprzewodnikowych wybranym materiałem połączenia elektronicznych pomiędzy warstwami w zaawansowanych układach
scalonych, tzw. TSV (ang. Through Silicon Via) oraz uzupełniania ubytków w warstwach
izolujących, powstałych na etapie produkcji

•

Display Week - USA

•

•
•

Wydarzenia są doskonałą możliwością do zaprezentowania
unikatowej technologii XTPL czołowym przedstawicielom
przemysłu i nauki z całego świata.
xtpl.com
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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
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TUSZ XTPL INKJET IJ36
▪
▪
▪
▪

xtpl.com

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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WYDŁUŻENIE CZASU ŻYCIA WYMIENNEJ DYSZY DO 60 DNI

DOSKONAŁA STABLNOŚĆ
DRUKU
Użytkownicy systemu drukowania XTPL
korzystają z najlepszej w swojej klasie
stabilności drukowania: utrzymującej
się przez 8 godzin ciągłego drukowania
oraz do 60 dni drukowania z przerwami
przy wykorzystaniu przewodzącej pasty
XTPL na bazie nanocząstek srebra CL85.

xtpl.com
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DRUK LINII PRZEWODZĄCYCH O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
Wykonanie testów druku cienkich linii przewodzących o bardzo wysokiej gęstości
na podłożach dostarczonych przez klienta oraz na podstawie jego projektu

Jedno z zadań polegało na wydrukowaniu linii
przewodzących o szerokości 5 µm z odstępem
pomiędzy nimi wynoszącym również 5 µm.
Zaproponowany wzór składał się z pięciu niezależnych
ścieżek, które pozwoliły na zmierzenie zarówno ich
przewodności, ale również upewnienie się, czy nie
występuje pomiędzy nimi zwarcie. Oba testy
dostarczyły wysoce konkurencyjne wyniki, pozwalając
na przystąpienie do kolejnych etapów rozmów.

xtpl.com
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ROZWÓJ TECHNIKI DRUKU STRUKTUR DO SZEROKOŚCI 1 µm
Osiągnięcie bardzo wysokiego stopnia powtarzalności wydruków linii przewodzących o szerokości 1 µm na warstwie elektrycznej
wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED. Podłoża te charakteryzują się bardzo złożoną topografią ze względu na wysoką ilość ścieżek
przewodzących wykonanych warstwowo podczas procesu produkcyjnego.

Potwierdzenie możliwości technologicznej osadzania nieosiągalnych dotąd (o szerokości 1 µm) innymi metodami linii przewodzących
w sposób powtarzalny pozwala na podwyższenie stopnia gotowości technologicznej rozwiązania XTPL do naprawy defektów otwartych
w strukturach elektrycznych wyświetlaczy OLED nowej generacji.

xtpl.com

Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 1 μm i długości 250 μm drukowane na podłożu OLED.

22

DRUKOWANIE MIKROKROPEK
Kropki kwantowe: QNA.dots
Lepkość: ≈ 20 cP

Tusz na bazie kropek
kwantowych
(dostarczony przez
partnera handlowego).
Tusz wydozowany za
pomocą technologii
druku XTPL® UPD
i przy wykorzystaniu
drukarki XTPL® Delta.

xtpl.com

CONFIDENTIAL
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WYPEŁNIENIE MIKROSTUDZIENEK– ZASTOSOWANIE TSV RDL
Wypełnianie otworów metodą
opracowaną przez XTPL

Standardowy sposób
wypełniania otworów
PECVD lub SACVD
SiO2, bariera PVD,
warstwa Ti lub Ta
i warstwa zarodków (Cu)

Podłoże nie musi być
przygotowywane
przed wypełnianiem
w żaden specjalny
sposób

SiO2

Galwanizacja Cu
i wygrzewanie w
temp. 400 C, 30 min
INK

INK

Wygrzewanie
warstwy

CMP
Warstw Cu warstwy
barierowej

Wafer Level Fan-Out integrating 14 nm & 22 nm die
in multichip package (Źródło: ASE/IEEE HIR 2019)

xtpl.com

Depozycja tuszu
(przewodzącego lub
izolującego) bezpośrednio
do otworu, bez nadmiernego
wypływy tuszu poza otwór

CONFIDENTIAL

Zalety metody opracowanej przez
XTPL:
▪

Redukcja liczby procesów

▪

Depozycja tuszu bezpośrednio
do otworu

▪

Możliwość kontroli objętości
dozowanego tuszu w skali fL

▪

Możliwość wypełniania
otworów głębokich i wąskich

▪

Możliwość wypełniania
otworów tuszem zarówno
przewodzącym jak i izolującym

▪

Możliwość druku połączeń dla
otworów
24

WYPEŁNIENIE MIKROSTUDZIENEK– ZASTOSOWANIE TSV RDL

Wypełnianie otworów metodą
opracowaną przez XTPL

SiO2

INK

Podłoże nie musi być
przygotowywane
przed wypełnianiem
w żaden specjalny
sposób

Depozycja tuszu
(przewodzącego lub
izolującego) bezpośrednio
do otworu, bez
nadmiernego wypływu
tuszu poza otwór

Wygrzewanie
warstwy

xtpl.com

Pusty otwór TSV

▪ Parametry otworu;
Głębokość: 80 μm
Średnica: 150 μm

CONFIDENTIAL

Otwór TSV wypełniony
tuszem izolującym

Otwór TSV wypełniony
tuszem przewodzącym

▪ Otwór wypełniony tuszem
izolującym bez niekontrolowanego
wypływu tuszu poza otwór
▪ Wygrzewanie w temp. 200⁰C

▪ Otwór wypełniony tuszem
izolującym przewodzącym XTPL
CL85 bez niekontrolowanego
wypływu tuszu poza otwór
▪ Wygrzewanie w temp. 225⁰C
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - PODSUMOWANIE 1Q2020
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

GRUPY PATENTOWE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

Nanotusz

Metoda druku

Urządzenie

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.

xtpl.com
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1

złożone
wnioski patentowe
w 2021*

łącznie złożonych
wniosków patentowych,
w tym 10 złożonych w 2020

przyznany patent

Wsparcie międzynarodowych kancelarii
K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)
Gill Jennings & Every LLP (London, UK)
*Jeden z wniosków złożony w 2Q2021
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COVID-19 A DZIAŁALNOŚĆ XTPL

RYNEK

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE XTPL

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

• 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

• 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

xtpl.com

• Dobry postęp w zaszczepianiu kadry – 2/3 zespołu przyjęła pierwszą dawkę szczepionki
• 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

27

AKCJONARIAT XTPL S.A.

xtpl.com
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WYNIKI FINANSOWE 1Q2021 – PODSUMOWANIE

Przychody ze sprzedaży
Dotacje (przychody + zaliczki)
Koszty operacyjne
Program motywacyjny
EBIT
EBIT skorygowany o program motywacyjny
CAPEX
CF

Stan środków na koniec okresu

1Q2021
65
976
1 912
1 050
-2 350
-1 300
-680
-1 877

1Q2020
39
893
2 612
1 974
-3 656
-1 682
0
-1 811

1Q2021 31.12.2020
8 600
10 478

•

przychody związane z rozpoczęciem komercjalizacji produktów
XTPL oraz z tytułu dotacji

•

utrzymanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych

•

utrzymanie dyscypliny kosztowej

xtpl.com

*dane w tys. PLN
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

*dane w tys. PLN

xtpl.com
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DOFINANSOWANIE NCBR

xtpl.com

•

9 kwietnia XTPL S.A. dostało rekomendację od Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie udzielenia dofinansowania
w wysokości 7,7 mln PLN

•

dofinansowanie dotyczy projektu pn. “Opracowanie przełomowej
technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z
wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach
nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice
drukowanej”

•

okres realizacji projektu: 1.10.2020 - 30.09.2023

•

całkowita wartość projektu: 11,6 mln PLN
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WARTOŚĆ XTPL – PODSUMOWANIE

Wartość XTPL wynika z potencjału unikalnej technologii opracowanej przez firmę, szerokich możliwości jej
zastosowania na istniejących i nowych polach aplikacyjnych oraz z posiadanych praw własności intelektualnej,
które są systematycznie zabezpieczane zgłoszeniami patentowymi.

O potencjale IP decyduje przede wszystkim
poziom szacowanych na jej bazie przychodów,
oczekiwanych po wdrożeniu rozwiązania spółki
w poszczególnych polach aplikacyjnych na
rynkach, na które spółka kieruje lub będzie
kierowała swoją ofertę.
Poza tym na wartość XTPL wpływ mają także:
rozmiar i przewidywane tempo wzrostu
rynków docelowych, liczba pól aplikacyjnych i
ich dywersyfikacja oraz propozycja wartości
(korzyści dla klienta) dla każdego z rynków.
Ze względu na platformowy charakter
technologii, pozwalający na jej efektywne
wdrożenie na wielu polach aplikacyjnych,
potencjał spółki jest znaczący.

xtpl.com
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DLACZEGO XTPL - PODSUMOWANIE
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.
ORGANIZACJA

TECHNOLOGIA

• 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

• 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 - 22 zgłoszenia

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

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

xtpl.com

KOMERCJALIZACJA
• spójna strategia komercjalizacji - 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 (emisja akcji i obligacji w 2020) oraz zdolność pozyskiwania
dotacji (wsparcie NCBR)
• wsparcie generowania CF i dywersyfikacja przychodów poprzez rozpoczęcie komercjalizacji
33
produktów

Kontakt dla inwestorów:
investors@xtpl.com

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

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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