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Zawarcie umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System  

z Uniwersytetem w Brescii 

Podstawa prawna: 

 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu:  Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”] informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 

roku Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie złożone przez Wydział 
Inżynierii Informacji / Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione [„DII”]  
z Uniwersytetu w Brescii we Włoszech [“UniBs”, “Klient”] na dostawę 

urządzenia demonstracyjnego technologii Spółki: Delta Printing System. 

Emitent zaakceptował złożone przez Klienta zamówienie, co jest 

równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi 
wskazane urządzenie w pierwszej połowie 2022 roku. 

Delta Printing System będzie wykorzystywane przez zespół ekspertów  

w dziedzinie powstającej zintegrowanej elektroniki i bioelektroniki, fizyki 
zaawansowanych urządzeń półprzewodnikowych oraz struktur 
elektronicznych wykorzystujących jony jako nośniki sygnału elektrycznego. 

Urządzenie znajdzie zastosowanie także w symulacji i modelowaniu 
tranzystorów organicznych i amorficznych do wytworzenia nowoczesnych  

i ultraczułych, biodegradowalnych biosensorów organicznych. Wymienione 
prace będą realizowane głównie w grupie naukowej Mikroelektroniki  
i Rozwoju Technologii UniBs. Klient będzie też wykorzystywać Delta Printing 

System do prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniami 
bioelektronicznymi z limitem wykrywalności do pojedynczej cząsteczki. 

Uniwersytet w Brescii znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
włoskich uczelni wyższych. Od ponad 8 lat UniBs koncentruje swoją 
działalność edukacyjną oraz naukową w obszarach zdrowia i dobrostanu 

ludzi w otaczającym środowisku, poprzez integrację obszarów kulturowych 
i naukowych oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi partnerami 
działającymi m.in. na rzecz zdrowia. 

Zarząd uznał fakt zawarcia umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing 
System za informację poufną ze względu na jej istotną wartość i znaczenie 

dla obecnej skali działalności Spółki. Przychody uzyskane z realizacji 
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zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe 
XTPL S.A. osiągnięte w 2022 roku.  

Z przyczyn wyżej opisanych informacje przekazane w niniejszym raporcie 

bieżącym w opinii Zarządu Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej  
w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jacek Olszański 
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