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Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System  

z Uniwersytetem w Glasgow 

Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”] informuje, że w dniu 5 listopada 2021 
roku Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie złożone przez zespół 
badawczy Bendable Electronics and Sensing Technologies [“BEST”]  
z Uniwersytetu w Glasgow w Szkocji 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 BEST do prac badawczo-rozwojowych związanych z elastyczną 
elektroniką. 

BEST jest multidyscyplinarną grupą badawczą z ponad 30 doktorantami 
nauk ścisłych (chemia, fizyka, materiały) z ponad 25 krajów. Badania zespołu 
koncentrują się na opracowywaniu wysokowydajnej elektroniki i systemów 
czujnikowych na elastycznych podłożach o dużej powierzchni. Ponadto, 
grupa naukowa prowadzi także badania nad zaawansowanymi materiałami 
na potrzeby elastycznej, drukowanej i rozciągliwej elektroniki nowej 
generacji. W tym celu naukowcy BEST poszukują możliwości opracowania 
nowatorskich technik produkcji.  W celu realizacji swoich badań BEST 
korzysta z dedykowanych, najnowocześniejszych urządzeń do mikro-  
i nanoprodukcji. 

Zarząd uznał fakt otrzymania i przyjęcia zamówienia za informację poufną 
ze względu na jego istotną wartość i znaczenie dla obecnej skali działalności 
Spółki. Przychody uzyskane z realizacji zlecenia będą miały pozytywny wpływ 
na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2021 roku. Ponadto współpraca 
z zespołem badawczym BEST stanowi dla Emitenta możliwość rozszerzenia 
rynków zbytu ze względu na renomę wskazanej grupy naukowej i jej ścisłe 
relacje z partnerami przemysłowymi z branży elektroniki, co może mieć 
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wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego przyszłą sytuację 
finansową.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jacek Olszański 
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