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Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Tytuł: 
 

Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu 

przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań  

w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB 

Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: 
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent",“Spółka"] informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 
roku zawarł umowę o współpracy [“Umowa”] z izraelską firmą Nano 
Dimension Ltd. [“Nano Dimension”, “Klient”], w ramach której Spółka 
opracuje specjalną formulację tuszu przewodzącego prąd elektryczny, 
opartego na metalicznych nanocząstkach o wysokiej przewodności, do 
przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na 
produkcję płytek PCB. 

Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych 
urządzeń do tworzenia funkcjonalnych obwodów elektronicznych przy 
wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured 
Electronics). Nano Dimension wdraża innowacyjny na globalną skalę system 
produkcji płytek PCB, poprzez zastosowanie metod druku typu ink-jet.   

W związku z zawartą umową, XTPL opracuje na zasadach komercyjnych 
specjalną formulację tuszu przewodzącego na potrzeby urządzeń 
produkowanych i dostarczanych przez Nano Dimension. 

Zarząd uznał fakt podpisania Umowy za informację poufną ze względu na 
istotną wartość dla obecnej skali działalności, a także przyszłego rozwoju 
Spółki. Przychody ze sprzedaży związane z realizacją tej Umowy powinny 
zostać rozpoznane w rachunku wyników począwszy od roku 2022. 

Rozpoczęcie współpracy Emitenta z partnerem przemysłowym w zakresie 
linii biznesowej nanotuszów stanowi również potwierdzenie potencjału 
komercjalizacyjnego technologii XTPL, co w dalszej perspektywie może 
wspierać jej wdrożenie na linie produkcyjne globalnych graczy na rynku 
nowoczesnej elektroniki. 
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Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca przedmiotowej Umowy,  
w opinii Zarządu Emitenta, spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 MAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jacek Olszański 
CZŁONEK ZARZĄDU 

 


