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Raport bieżący ESPI 

Numer: 15/2021 

Data sporządzenia: 6 lipca 2021 roku 

Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Tytuł: 
 

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta  

w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii 

Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. [“Emitent", “Spółka", "XTPL"] informuje, że w dniu 6 lipca 
2021 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Semitronics Sales Ltd. 
z siedzibą w Wielkiej Brytanii ["Semitronics"] umowa dystrybucji rozwiązań 
technologicznych Emitenta w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii ["Umowa"]. 

Na mocy ww. Umowy Semitronics pełnić będzie rolę dystrybutora rozwiązań 
technologicznych XTPL na rynku brytyjskim i irlandzkim. Współpraca ma na 
celu wsparcie Emitenta w znalezieniu coraz szerszych zastosowań dla 
technologii oraz produktów Spółki w centrach B+R, jednostkach naukowych 
oraz korporacjach technologicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Partnerstwo przyczyni się także do zwiększenia świadomości  
i rozpoznawalności rozwiązań Emitenta wśród globalnych graczy na rynku.  

Semitronics to firma, która powstała w 2013 roku we współpracy  
z Semimetrics Ltd., na potrzeby obsługi rosnącego w Wielkiej Brytanii rynku 
elektroniki drukowanej, elastycznej, półprzewodników, nanotechnologii  
i fotowoltaiki. Podmiot ten specjalizuje się w technologiach addytywnych  
i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi 
elektroniki drukowanej. 

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

Zarząd Emitenta uznał fakt zawarcia przedmiotowej Umowy dystrybucji na 
rynek brytyjski 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  
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z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu Umowy spełnia 
kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 
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