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Sprzedaż drukarki Delta Printing System 

Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 
roku Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie złożone przez Karlsruher 
Institut für Technologie - Lichttechnisches Institut („Instytut”) na dostawę 
urządzenia demonstracyjnego dla technologii Spółki: drukarki Delta Printing 
System. Emitent zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 

Emitent dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie do końca 2021 roku. 
Będzie ono wykorzystywane przez Instytut do prac badawczo-rozwojowych 
związanych z nowoczesnymi materiałami emitującymi światło. 

Lichttechnisches Institut w Karlsruhe to jedna z najbardziej prestiżowych, 
globalnych jednostek naukowych, która zajmuje się badaniami oraz 
rozwojem technologii związanych z emisją światła (m.in. organicznymi jak  
i nieorganicznymi diodami LED) oraz nowych technologii w elektronice 
drukowanej. Współpraca z tym podmiotem stanowi dla Emitenta otwarcie 
kolejnego kanału dotarcia z opracowaną technologią do globalnych 
producentów przemysłowych z branży elektroniki. 

Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ 
zamówienie potwierdza potencjał komercjalizacyjny technologii Emitenta 
oraz możliwość rozpoczęcia współpracy z partnerami przemysłowymi, co 
może mieć w przyszłości wpływ na sytuację finansową i perspektywy 
rozwoju Emitenta. Spółka uznała także fakt komercyjnej sprzedaży drukarki 
do Instytutu za informację poufną, ze względu na specyfikę działalności 
Emitenta i jej rozumienie przez akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki. 

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca sprzedaży drukarki Delta 
Printing System w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji 
poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR. Jednocześnie, Zarząd Spółki 
informuje, że wraz z publikacją niniejszego raportu przystępuje do 
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przekazywania każdorazowo do publicznej wiadomości informacji  
o sprzedaży kolejnych drukarek. 
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