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XTPL W SKRÓCIE
XTPL to międzynarodowa firma, która rozwija i dostarcza przełomową i innowacyjną technologię dla producentów elektroniki,
umożliwiającą efektywną produkcję urządzeń nowej generacji

Firma założona w 2015
z siedzibą w Polsce i USA
Interdyscyplinarny zespół
ekspertów, w tym m.in. 8 osób
ze stopniem doktora nauk
Obecność na GPW (2019)
i FSE (2020)

Wsparcie stabilnych akcjonariuszy
Działalność na szybko
rozwijającym się rynku elektroniki
drukowanej: CAGR 9%*
xtpl.com

* CAGR 2020-2025 (63,3 mld USD w 2025), źródło: IDTechEx

Precyzyjna i efektywna
strategia rozwoju
w zakresie technologii
(w tym IP) i komercjalizacji

Realizacja komercjalizacji
i ewaluacji technologii do
wdrożeń przemysłowych
z globalnymi graczami

Technologia UPD przełamuje
kolejne bariery technologiczne
- tworzone rozwiązania są
nieosiągalne za pomocą
innych metod

Platformowość technologii zastosowanie w wielu
istniejących sektorach
elektroniki drukowanej

Systematycznie zabezpieczane
IP poprzez poszerzanie
chmury patentowej 24 zgłoszenia patentowe

Pierwszy raz w historii
Spółki dodatni EBIT
w Q42021
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EXECUTIVE SUMMARY
FY2021 – podsumowanie

•

wzrost przychodów ze sprzedaży produktów do poziomu ponad 2,08 mln zł
w porównaniu do 64 tys. zł w roku poprzednim w związku z komercjalizacją
rozwiązań XTPL już dwóch (z trzech) linii biznesowych firmy i utrzymana
dyscyplina kosztów operacyjnych

• kontynuacja komercjalizacji rozwiązań – łączna sprzedaż 5 urządzeń drukujących
Delta Printing System i 19 transakcji sprzedaży nanotuszów XTPL
• realizacja 9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych u globalnych graczy elektroniki
drukowanej

• pozyskanie 3 międzynarodowych dystrybutorów rozwiązań XTPL oraz intensyfikacja innych działań
wspierających komercjalizację rozwiązań
• pokonanie kolejnych barier technologicznych i zintensyfikowanie działań związanych
z rozwojem produktu Delta Printing System i nanotuszy, i podpisanie pierwszej umowy
przemysłowej z Nano Dimension już z początkiem 2022
• rozszerzenie chmury patentowej o 4 wnioski patentowe - łącznie 24 zgłoszenia - ochrona rozwiązań
technologicznych
• obecność na 19 międzynarodowych wydarzeniach branżowych - prezentowanie rozwiązań XTPL
czołowym przedstawicielom przemysłu elektroniki drukowanej
• udział w międzynarodowych wydarzeniach inwestorskich (Virtual Zürs, Equity Forum) oraz aktywna
komunikacja z inwestorami - organizacja Dnia Inwestora XTPL online - odpowiedź na wzrastające
zainteresowanie inwestorów działalnością, aktywami i zespołem firmy
xtpl.com
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WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 2021 i 4Q2021

*dane w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży
Dotacje (refundacje i zaliczki)
Koszty operacyjne
Program motywacyjny
EBIT
EBIT skorygowany o program motywacyjny
CAPEX
Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

2021
2 086
4 455
9 401
1 149
-6 315
-5 166
-1 617
-3 803

2020

64
2 230
8 170
2 345
-8 033
-5 688
-817
-5 761

4Q2021
4Q2020
1 873
20
1 803
1 191
2 923
1 791
0
0
59
-1 586
59
-1 586
-524
-719
-650
-1 624

•

•
•
•
•
•

Stan środków na koniec okresu

31.12.2021 31.12.2021
4 583
10 477

-

•

xtpl.com

wzrost przychodów ze sprzedaży produktów
w związku z komercjalizacją rozwiązań dwóch linii
biznesowych firmy
całkowita wartość pozyskanych środków z tytułu
dotacji wyższa r/r
utrzymanie optymalnego poziomu kosztów
operacyjnych
poprawa wyniku EBIT r/r
rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego
bez wpływu na sytuację finansową i majątkowa spółki
wydatki inwestycyjne związane z dalszym rozwojem
firmy i rozwiązaniami wspierającymi budowę
produktów XTPL pod dalszą komercjalizację
rozwiązań firmy
poprawa przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej
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WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 2021
*dane w tys. PLN

• dynamiczny wzrost sprzedaży
• średnia marża na sprzedaży wyniosła 76%
• efektywność pozyskiwania środków z dotacji

• średniomiesięczne koszty 735 tys. vs. 647 tys.

xtpl.com
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

*dane w tys. PLN

xtpl.com
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REALIZOWANE PROJEKTY DOTACYJNE
4Q2020

2Q2021

1Q2022

Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących
do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji
• okres realizacji: lipiec 2020 - czerwiec 2023
• wartość projektu: 16 003 028,33 PLN
• wkład Funduszy Europejskich: 11 673 831,24 PLN
Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur
przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku
na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań
w elektronice drukowanej
• okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023
• wartość projektu: 11 615 569,56 PLN
• wartość dofinansowania: 7 695 844,09 PLN
Międzynarodowy projekt technologiczny, którego częścią jest XTPL S.A. Celem
projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania wyświetlaczy microLED
za pomocą wybranych technik addytywnych, w tym technologii UPD
•
•
•

xtpl.com

okres realizacji: 24 miesiące
wartość projektu i dofinansowania: 4 293 263,75 EUR
wartość dofinansowania dla XTPL: 430 000,00 EUR
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POKRYCIE ANALITYCZNE NIEMIECKIEGO STIFEL EUROPE BANK AG*
Stifel Europe Bank AG to europejska instytucja z sektora usług finansowych, specjalizująca się w obszarach equity
brokerage, investment banking i fixed income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400 spółek, głównie
z Europy. XTPL to pierwsza polska spółka analizowana przez Stifel.

Dotychczasowe rekomendacje od Stifel Europe Bank AG:
Instytucja

Analityk

Rekomendacja Cena docelowa

Data

Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter

KUPUJ

225 PLN

05.01.2022

Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter

KUPUJ

225 PLN

30.09.2021

Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter

KUPUJ

225 PLN

02.06.2021

Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter

KUPUJ

210 PLN

29.04.2021

MainFirst Bank AG

Florian Pfeilschifter

KUPUJ

210 PLN

30.09.2020

MainFirst Bank AG

Florian Pfeilschifter

KUPUJ

210 PLN

02.09.2020

MainFirst Bank AG

Florian Pfeilschifter

KUPUJ

210 PLN

24.04.2020

MainFirst Bank AG

Florian Pfeilschifter

KUPUJ

215 PLN

24.02.2020

Research jest dystrybuowany do polskich inwestorów instytucjonalnych przez Erste Securities Polska S.A.
erstesecuritiespolska(at)erstegroup.pl

xtpl.com

* wcześniej: MainFirst Bank AG
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MEGA TRENDY RYNKÓW ELEKTRONIKI

Miniaturyzacja rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych
przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i szybkości działania

Zmiana form i właściwości elektroniki użytkowej:
• elastyczność
• nowe kształty, w tym formy trójwymiarowe

Ekologia:
• oszczędność materiałów i energii podczas procesów produkcji
• zmniejszenie ilości odpadów poprzez stosowanie technologii
addytywnej

xtpl.com
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RYNEK I PLATFORMOWOŚĆ TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

WYŚWIETLACZE OLED

38,4 mld USD (2021)
CAGR 2021-2026 13,6%

xtpl.com

• 47,1 mld USD - wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2021, wzrost o 14,5% r/r
• 63,3 mld USD - szacowana wart. tego rynku w 2025, a w 2030 74,1 mld USD
• 9,0% - CAGR 2020-2025

ZAAWANSOWANE
UKŁADY SCALONE

25,81 mld USD (2021)
CAGR 2019-2026 7,8%

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB

61,8 mld USD (2021)
CAGR 2021-2027 3%

INTELIGENTNE SZKŁO

BIOSENSORY

3,8 mld USD (2020)
CAGR 2020-2025 12,1%

24,9 mld USD (2021)
CAGR 2022-2030 8%

ZABEZPIECZENIA
ANTYPODRÓBKOWE

PANELE FOTOWOLTAICZNE

117,2 mld USD (2021)
CAGR 2021-2026 12,5%

180,4 mld USD (2020)
CAGR 2021-2030 11,9%

Sources: IDTechEx, MarketsandMarkets™, Mordor Intelligence, Global Market Insights, Grand View Research, Allied Market Research
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FAZY ROZWOJU XTPL
FAZA KOLEJNA
FAZA OBECNA
FAZA ROZWOJU
TECHNOLOGII
•

rozwój technologii
bazowej

•

ewaluacja technologii
przez klientów
przemysłowych,
instytucje oraz
akademickie ośrodki
badawczo-rozwojowe

•

Badania i Rozwój

•

szybkie prototypowanie

•

komercjalizacja urządzeń Delta
Printing System oraz nanotuszów XTPL

•

rozwój technologii do wdrożeń
przemysłowych z globalnymi graczami
na rynku elektroniki drukowanej

•

nawiązywanie i realizacja współprac
komercyjnych i strategicznych w celu
wprowadzania technologii do
globalnych odbiorców przemysłowych

•

integracja modułu
drukującego XTPL
z urządzeniami
przemysłowymi

•

obsługa posprzedażowa:
tusze, dysze, kartridże
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UNIKALNOŚĆ TECHNOLOGII ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL
Technologia XTPL wyróżnia się na tle innych
metod zarówno w zakresie lepkości, jak
również rozmiarów struktur co powoduje
bezkonkurencyjność w tym zakresie na rynku
• możliwość drukowania z materiałów
o wysokiej lepkości przy małych rozmiarach
struktur
• wysokie współczynniki wysokości do
szerokości po jednorazowej depozycji tuszu
• możliwość drukowania na bardzo
różnorodnych materiałach

• pokrywanie złożonych topografii podłoży
za pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki
przewodzącej
• druk w bardzo wysokiej rozdzielczości
praktycznie na każdym podłożu

LEGENDA:
Unikalny obszar pracy, gdzie nie
występują konkurencyjne metody
Ogólny obszar pracy XTPL

xtpl.com
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PRODUKTY XTPL
Możliwości szybkiego prototypowania w mikroelektronice obejmują
rozmiary i zastosowania niedostępne wcześniej dla innych technik drukowania

DELTA
PRINTING
SYSTEM

MODUŁ DRUKUJĄCY
EPSILON DO
INTEGRACJI
PRZEMYSŁOWEJ

•

moduł druku do integracji z urządzeniami
przemysłowymi

•

•

możliwości wykorzystania w obszarach produkcji FPD
(ang. flat panel display), półprzewodników i płytek
PCB

•
klienci Delta Printing System:
Uniwersytet w Stuttgarcie , Niemcy (Q4’2020)
Karlsruhe Institute of Technology „KIT”, Niemcy (Q3’2021)
PORT, Polska (Q4’2021)
Uniwersytet w Glasgow, Szkocja (Q4’2021)
Uniwersytet w Brescii, Włochy (Q4’2021)

•

przykłady zastosowań skupiają się na precyzyjnym
drukowaniu w wybranych lokalizacjach

xtpl.com

samodzielny system do zastosowań w R&D
i prototypowaniu

WYSOKO-STĘŻONE
NANOTUSZE

•

nanotusze srebrne z wysoką zawartością srebra
i doskonałą stabilnością do zastosowania w różnych
technikach druku

•

pierwsze produkty zostały już sprzedane partnerom
przemysłowym
i akademickim

•

nanotusze z zawartością miedzi oraz złota
w trakcie rozwoju
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MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY BIZNESOWI
DYSTRYBUTORZY XTPL

BANDI CONSORTIA*
(Korea Płd.)
XTPL nawiązała współpracę ze
spółką Bandi Consortia
w zakresie wsparcia
komercjalizacji technologii XTPL
na rynku koreańskim. Koreański
partner oficjalnie reprezentuję
Spółkę i wspiera wprowadzanie
technologii XTPL w branży
wyświetlaczy FPD (ang. flat
panel display) i półprzewodników na tamtejszym rynku.

xtpl.com

SEMITRONICS*
YI XIN*
(Chiny i HongKong)
XTPL rozszerzyło swoją obe-cność
na rynku chińskim dzięki
rozpoczęciu współpracy z firmą
Yi Xin Technology, która pełni
rolę dystrybutora dla rozwiązań
technologicznych Spółki w tym
kraju. Nowy dystrybutor XTPL
posiada bogatą sieć relacji
z największymi chińskimi
instytutami badawczymi
i producenta-mi przemysłowymi
z branży wyświetlaczy, paneli
dotykowych i półprzewodników.

* Umowy dystrybucji zawarte w 2021

(UK i Irlandia)
XTPL zamierza wprowadzić
swoją technologię na rynek
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.
Technologia i produkty XTPL
będą mogły znaleźć coraz
szersze zastosowanie wśród
innowacyjnych podmiotów.
Partnerstwo wesprze także
zwiększanie świadomości
i rozpoznawalności innowacyjnych rozwiązań Spółki wśród
globalnych graczy na rynku.

MERCONICS
(Niemcy)
Merconics wspiera technologię
i produkty XTPL w kilku krajach,
m.in. Niemczech, Francji, Austrii
i Szwajcarii. To renomowany
europejski dystrybutor działający
w obszarze zaawansowanego
sprzętu produkcyjnego dla
sektora półprzewodników. W ich
portfolio znajdują się
rozwiązania takich marek jak
Bruker, Veeco, NovaCentrix czy
Optomec.

VERTEX
(Indie)
XTPL nawiązało współpracę
z Vertex Global Solutions
z Bombaju, specjalizującą się
w dostarczaniu rozwiązań
technologicznych dla przemysłu
wyświetlaczy, półprzewodników
i organicznych ogniw
fotowoltaicznych. To nowo
powstała, wysoce
wyspecjalizowana agencja
butikowa, a jej założyciele mają
ponad 25-letnie doświadczenie
w branży.
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GLOBALNY ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Siedziba XTPL mieści się w Polsce oraz
w USA (XTPL Incorporated).
XTPL prowadzi rozmowy i ewaluuje
technologię u globalnych graczy i obecnie
komercjalizuje swoje produkty na rynkach
Ameryki Północnej, Europy oraz Azji.

Spółka pozyskała partnerów biznesowych
w Korei Płd., w Chinach, na Wyspach
Brytyjskich, w Niemczech oraz w Indiach.

xtpl.com
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KOMERCJALIZACJA PRODUKTÓW XTPL – PODSUMOWANIE 2021

MODUŁ DRUKUJĄCY
EPSILON
DO INTEGRACJI
PRZEMYSŁOWEJ

xtpl.com

DELTA
PRINTING
SYSTEM

WYSOKOSTĘŻONE
NANOTUSZE
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MODUŁ DRUKUJĄCY EPSILON DO INTEGRACJI PRZEMYSŁOWEJ

Cel:

Podstawowe informacje:

•

moduł druku do integracji z urządzeniami
przemysłowymi

•

dzięki modułowi Epsilon integratorzy
przemysłowi i użytkownicy końcowi mogą
korzystać z nowych możliwości
drukowania struktur o wysokiej
rozdzielczości z wysoką gęstością

xtpl.com

•

innowacyjna głowica drukująca wraz
z kompatybilnymi nanotuszami umożliwia
ultraprecyzyjne tworzenie linii przewodzących na
wybranym podłożu (polu aplikacyjnym)

•

możliwości wykorzystania w obszarach produkcji
FPD (ang. flat panel display), półprzewodników
i płytek PCB

•

przykłady zastosowań skupiają się na
precyzyjnym drukowaniu w wybranych
lokalizacjach

•

integruje wszystkie funkcje wymagane przez
technologie ultraprecyzyjnej depozycji XTPL®,
wraz ze sterowaniem elektronicznym i autorskim
pakietem oprogramowania
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CURRENT INDUSTRIAL
PIPELINE
PROJEKTY
WDROŻEŃPROJECT
PRZEMYSŁOWYCH
- PIPELINE
(only projects in Stage 2 and above shown)
(przedstawiono tylko projekty min. na etapie 2)

NAZWA PROJEKTU
OLED 1,0 μm
Naprawa połączeń
metalicznych (ODR)

TE-OLED
Naprawa połączeń w
wyświetlaczach
microLED

BRANŻA I KRAJ

FPD
Korea

FPD
Chiny

FPD
Chiny

Interconnect Depo

FPD

microLED CCL

FPD

WLP Precision Via Fill

Semicon

Drukowane RDL o
wysokiej rozdzielczości

Semicon

Prototypowanie
połączeń układów
scalonych

Semicon

Mettalic ink

xtpl.com

USA

USA

Tajwan

Chiny

USA

PCB
EMEA

PARTNER /
UŻYTKOWNIK
KOŃCOWY

ETAP 0

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

Rozwój technologii
bazowej w XTPL

Wstępny kontakt
i identyfikacja
potrzeb

Ewaluacja technologii
/ Prace rozwojowe po
stronie XTPL

Walidacja
technologii
u Partnera

Narzędzie do
prototypowania

Wdrożenie
przemysłowe

Czołowy producent
elektroniki użytkowej

Wstępne rozmowy

Producent komponentów
elektronicznych

Wstępne rozmowy

Dostawca infrastruktury
teleinformatycznej
i inteligentnych urządzeń
Międzynarodowa spółka
technologiczna

Wstępne rozmowy

Czołowy producent układów
półprzewodnikowych

Światowy producent
półprzewodników

Wstępne rozmowy

Dostawca infrastruktury
teleinformatycznej
i inteligentnych urządzeń
Producent mikrokontrolerów
i układów scalonych

Nano Dimension Ltd.

Postępy w 2021

CONFIDENTIAL
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DELTA PRINTING SYSTEM
Cel:

Podstawowe informacje:

•

demonstrator technologii XTPL

•

•

budowanie wiarygodności XTPL w przemyśle przez
kluczowych liderów opinii (ekspert w branży) oraz
wzrost świadomości technologii XTPL

samodzielny system R&D dla szybkiego
prototypowania z wykorzystaniem technologii
UPD XTPL®

•

produkt opracowany w 2020 i w sposób ciągły
rozwijany

•

grupy odbiorców: działy R&D
w przemyśle, instytucje naukowe, integratorzy*

•

walidacja technologii u klienta

•

identyfikacja nowych obszarów zastosowań dla
technologii XTPL i odkrycie nowych pól aplikacyjnych

•

wizyty referencyjne

Wielkość rynku:

Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac R&D oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej w zakresie szeroko
pojętej elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie.
Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do ponad 500 tys. EUR za sztukę.
Według ankiety przeprowadzonej wśród członków organizacji OE-A (Organic and Printed Electronics Association)**, średni wzrost sprzedaży
na rynku elektroniki drukowanej i organicznej w 2022 roku może wynieść 12% względem roku poprzedniego, natomiast w roku 2023 16%
względem roku 2022.
xtpl.com

* Producenci precyzyjnych drukarek
**Międzynarodowe stowarzyszenie branżowe zrzeszająca firmy oraz instytuty naukowe reprezentujące sektor rynku elektroniki organicznej i drukowanej.
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DELTA PRINTING SYSTEM - PIPELINE I KOMERCJALIZACJA
Do czasu pierwszego wdrożenia przemysłowego firma zdecydowała się
na sprzedaż swoich produktów w postaci drukarki i nanotuszów, aby
zacząć generować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

2021

2021

ZAOFERTOWANIE
POTENCJALNEGO KLIENTA

PROJEKTY DEMO
I NEGOCJACJE

ŁĄCZNIE PODPISANE UMOWY
SPRZEDAŻY*

27

42

5

Cena drukarki Delta: ok. 170-200 tys. EUR

Kluczowe kamienie milowe:
•
•
•

•
•

pierwsze urządzenie dostarczone do Uniwersytetu w Stuttgarcie w Niemczech (1Q2021)
drugie urządzenie sprzedane do Karlsruhe Institute of Technology „KIT”, Niemcy (3Q2021)
– dostarczone do Instytutu w 4Q2021
podpisanie umowy na sprzedaż trzeciego urządzenia do PORT, Polska (4Q2021)
– dostarczone w 4Q2021
kolejna sprzedaż urządzenia do Uniwersytetu w Glasgow, Szkocja (4Q2021)
– dostarczone do Instytutu w 1Q2022
piąta umowa sprzedaży do Uniwersytetu Brescia we Włoszech (4Q2021)
– dostarczone do Instytutu w 1Q2022
xtpl.com

* Od momentu rozpoczęcia komercjalizacji urządzenia

Każda sprzedana drukarka powinna
generować miesięczne przychody ze
sprzedaży materiałów eksploatacyjnych
oraz utrzymania i modernizacji systemu
21

NANOTUSZE XTPL

Tusze dedykowane różnym rodzajom technologii:
•
•
•

posiadają dedykowane właściwości fizyko-chemiczne umożliwiające
pełne wykorzystanie potencjału metody UPD
są produktem, który można komercjalizować indywidualnie
rozwijane formulacje tuszów dedykowanych do najbardziej obszernych
technik druku, jakimi są Ink-jet oraz Aerosol Jet Printing

Podstawowe informacje:
•
•
•
•

xtpl.com

wysokowydajne, przewodzące prąd nanotusze z zawartością srebra
dla drukowanej elektroniki, opracowane przez wew. dział R&D XTPL
tusze chronione zgłoszeniami patentowymi
grupy odbiorców: działy R&D w przemyśle, instytucje naukowe
nanotusze XTPL są testowane w wielu jednostkach R&D w Europie
- produkty dostarczone do przemysłu i ośrodków akademickich
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NANOTUSZE – PIPELINE I KOMERCJALIZACJA

ZAOFERTOWANIE
POTENCJALNEGO KLIENTA

WYSŁANE PRÓBKI
DO POTENCJALNEGO
KLIENTA I NEGOCJACJE

PODPISANIE UMOWY
SPRZEDAŻY
I DOSTARCZENIE
PRODUKTU

43
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Kluczowe kamienie milowe:
•
•
•
•
•

19 niezależnych zamówień z regionu EMEA, Azji i Ameryki w 2021
35 zamówienia od początku komercjalizacji tuszów
rozwój tuszów z zawartością miedzi oraz złota
nawiązanie współpracy z firmą Nano Dimension w celu opracowania
przewodzącego nanotuszu nowej generacji
podpisanie umowy z firmą nScrypt na dystrybucję pasty
przewodzącej CL85, która trafiła do oferty produktowej klienta

xtpl.com
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1Q2022 NANO DIMENSION – ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY
•
•
•
•
•
•

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.
xtpl.com

10 stycznia 2022 roku XTPL zawarło umowę o współpracy z partnerem
przemysłowym Nano Dimension Ltd.
współpraca w celu opracowania specjalnej formuły tuszu przewodzącego dla
urządzeń produkowanych i dostarczanych przez Nano Dimension
specjalna formuła nanotuszu przewodzącego prąd oparta na nanocząsteczkach
metalicznych do zastosowań w elektronice wytwarzania addytywnego (AME)
rozwiązania zapewnią wysoką przewodność produktom Nano Dimension
skoncentrowanym na rynkach AME
pierwsze przychody ze sprzedaży z nawiązanej współpracy można odnotować
w rachunku zysków i strat XTPL począwszy od 2022
w kwietniu 2022 zakończenie pierwszego etapu fazy technologicznej
i uruchomienie pierwszej transzy płatności
“Dodawanie nowych materiałów do naszego portfolio ma istotne, strategiczne
znaczenie dla naszej firmy. Dlatego oprócz prowadzenia wewnętrznych prac nad
rozwojem dielektrycznego i przewodzącego tuszu współpracujemy blisko
z dostawcami w celu poszerzenia zakresu dostępnych materiałów przeznaczonych
do nowych zastosowań” mówi Hanan Gino, Chief Product Officer of Nano
Dimension Ltd. „Dzięki wykorzystaniu wiedzy XTPL będziemy w stanie jeszcze
bardziej ułatwić klientom tworzenie nowych klas wysokowydajnych urządzeń
elektronicznych (HI-PEDS®) z wykorzystaniem naszych rozwiązań AME” dodaje.
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1Q 2022 NSCRYPT – UMOWA PRIVATE LABEL
•
•

•

•
•

5 kwietnia 2022 roku, XTPL poinformowało o zacieśnieniu współpracy
z firmą nScrypt poprzez zawarcie umowy private label
opracowana i wytwarzana przez XTPL pasta przewodząca CL85
z nanocząsteczkami srebra trafi do oferty produktowej nScrypt i będzie
dystrybuowana do użytkowników systemów produkcyjnych nScrypt z branż
urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych.
srebrna nanopasta CL85 produkowana przez XTPL będzie pierwszym
produktem w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy firmami.
nanopasta XTPL wraz z urządzeniami technologicznymi nScrypt posłuży do
rozwoju elektroniki drukowanej nowej generacji.
bardzo dobre wyniki ewaluacji pasty CL85, prowadzonej przez zespół R&D
firmy nScrypt dla jej wybranych klientów, potwierdziły unikalność
rozwiązania XTPL.

„Dla nas i naszych klientów najważniejsza jest jakość i wydajność naszych
produktów. Te cechy dostrzegliśmy także w paście CL85 opracowanej i
produkowanej przez XTPL. Wdrożenie pasty XTPL do naszych systemów
depozycji pozwoli na drukowanie drobnych elementów do 25 mikronów przy
wysokim współczynniku wysokości do szerokości, co jednocześnie umożliwi
przepływ większego ładunku prądu elektrycznego w mikroskopijnym odcinku
ścieżki przewodzącej.” powiedział Ken Church, PhD, Dyrektor Generalny nScrypt.
xtpl.com

Firma nScrypt zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń do
wysoko precyzyjnego wytwarzania elektroniki drukowanej,
inteligentnych
opakowań,
ogniw
słonecznych,
systemów
komunikacyjnych, a także do druku 3D i biodruku. Siedziba nScrypt
znajduje się w Orlando na Florydzie.
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TECHNOLOGIA I R&D - PODSUMOWANIE 2021
W 2021 XTPL wzięło aktywny udział w 19 międzynarodowych
wydarzeniach branżowych oraz zorganizowało 3 webinary technologiczne:

Główne osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych w 2021 roku:
•

opracowanie formulacji tuszów srebrnych dedykowanych do różnych technik druku
szczególnie techniki inkjet - XTPL INKJET INK IJ36

•

rozwój tuszów o wysokim stężeniu (past) na bazie miedzi i złota

•

wydłużenie czasu życia wymiennej dyszy - do ponad 60 dni

•

rozwój techniki druku struktur XTPL do szerokości 1 µm na różnych podłożach
włączając wysokorozdzielcze wyświetlacze OLED

•

druk na wysokim stopniu/schodku, aż do 350 mikrometrów wysokości

•

wypełnianie otworów w strukturach półprzewodnikowych wybranym materiałem

•

druk połączeń elektronicznych w zaawansowanych układach scalonych, gdzie
połączenia charakteryzowały się wypełnieniem struktury materiałem izolującym na
zewnątrz i przewodzącym wewnątrz

•

implementacja nowych funkcjonalności w Systemie Drukującym Delta

•

Opracowanie techniki drukowania struktur o szerokości 1 µm wydrukowanych
materiałem klienta bazującym na kropkach kwantowych

xtpl.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

China Hi-Tech Fair – Chiny
The 28th International Display Workshop – Japonia
iMiD 2021 Business Forum – Korea Płd.
TechConnect Europe Innovation – Szwecja
Flex China 2021 – Chiny
Expo 2020 - ZEA
Pro Flex – Niemcy
XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu – Polska
Connecting Heterogeneous Systems Summit - USA
International Meeting on Information Display – Korea Płd.
Nanotexnology – Grecja
Webinary technologiczne XTPL - Polska
International Conference on Display Technology - Chiny
Display Week - USA
Printed, Flexible, Hybrid, & InMold Electronics - Niemcy
Smart Systems Integration - Niemcy
Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies
(CICMT) - USA
Internano Poland – Polska
LOPEC - Niemcy
innoLAE 2021 Innovations in Large-Area Electronics - UK

Wydarzenia są doskonałą możliwością do zaprezentowania unikatowej
technologii XTPL czołowym przedstawicielom przemysłu i nauki z całego
świata.
26

PRECYZYJNE DRUKOWANIE MIKROKROPEK

Możliwość druku z bardzo wysoką powtarzalnością mikro-kropek o średnicy poniżej 10 µm, może być
wykorzystana do zastosowań takich jak połączenia w zaawansowanych układach scalonych,
połączenie mikro-LEDów w wyświetlaczach kolejnych generacji, precyzyjna depozycja materiału
funkcjonalnego (jak kropki kwantowe) czy próbek materiału biologicznego w farmaceutyce.
Prezentowany demonstrator (wydrukowany metodą UPD portret Alberta Einsteina) jest
potwierdzeniem powtarzalności i stabilności wydruku na dużych powierzchniach.

xtpl.com
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TRANSPARENTNE SREBRNE POŁĄCZENIA
W ramach współpracy z Uniwersytetem Humboltów w Berlinie oraz Helmholtz Zentrum
Berlin, XTPL wydrukował bardzo cienkie (poniżej 20 μm szerokości) ścieżki przewodzące do
zasilenia LEDów zamontowanych metodą montażu powierzchniowego (SMT). Wspólnie
wykonany demonstrator jest pierwszym krokiem do dalszego projektu którego efektem
będzie bardziej złożona struktura. Demonstrator został udostępniony do obejrzenia na
stoisku Helmholtz Zentrum Berlin podczas targów oraz konferencji LOPEC 2022.

xtpl.com
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – PODSUMOWANIE 2021
Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie
chmury patentowej. Własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną,
a wielkość rozwój chmury patentowej firmy bardzo istotnie przekłada się na jej wartość zakres i odpowiednie jej zabezpieczenie decydują o określonej pozycji na rynku.
Rozwiązania XTPL są chronione od momentu złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie.

GRUPY PATENTOWE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

Nanotusz

Metoda druku

Urządzenie

Proces UPD - patenty opisujące proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urządzenie wykorzystywane do
tego procesu
Nanotusz - patenty zabezpieczające różne formulacje nanotuszu
Oprogramowanie - patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu
sterującym urządzenia drukujące
Pola aplikacyjne - patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z
wykorzystaniem metody UPD
Charakteryzacja i kontrola jakości - patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych
elementów głowicy drukującej.

xtpl.com
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1

złożone
wnioski patentowe
w 2021

łącznie złożonych
wniosków patentowych

przyznany patent

Wsparcie międzynarodowych kancelarii
K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)
Gill Jennings & Every LLP (London, UK)
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WOJNA W UKRAINIE A DZIAŁALNOŚĆ XTPL

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE XTPL

Wojna w Ukrainie nie zmieniła modelu działania XTPL. Spółka
nie odczuwa wpływu konfliktu na rynek elektroniki
drukowanej.

W zakresie aktywnych działań pomocowych na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych
Spółka oraz jej pracownicy podjęli szereg aktywności:

• brak zależności od dostaw surowców/komponentów
z regionów Rosji, Białorusi, Ukrainy
• brak sprzedaży i planów wejścia do ww. rynków w strategii
biznesowej XTPL
• brak współpracowników z ww. krajów
• sprzedaż głównie w EUR – brak negatywnego wpływu
osłabienia PLN
• brak negatywnych informacji od partnerów biznesowych
z krajów innych niż ww. o ich planach wprowadzenia zmian
w działalności biznesowej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

xtpl.com

Dodatkowy, płatny dzień wolny w miesiącu na wolontariat dla wszystkich pracowników
publikacja ogłoszeń o pracę na dedykowanym portalu dla uchodźców ukraińskich
zbiórka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy,
które przyjechały do Polski
oferowanie domów ukraińskim uchodźcom
szycie ubrań dla dzieci z Ukrainy
pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy
przekazanie sprzętu komputerowego do centrum zarządzania kryzysowego, które
udziela pomocy uchodźcom
pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego we Wrocławiu do
miejsca zakwaterowania
wsparcie materialne dla żołnierzy ukraińskich
wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbiórek

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
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COVID-19 A DZIAŁALNOŚĆ XTPL

RYNEK

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE XTPL

• działalność XTPL i rynki docelowe spółki nie należą do tych,
na które COVID-19 ma znaczący wpływ

• Spółka dobrze przygotowała się do przejścia w tryb pracy zdalnej. Działania
technologiczne są realizowane w naszych laboratoriach w sposób ciągły
z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa

• pandemia nie wpłynęła znacząco na produkcję i sprzedaż
elektroniki użytkowej
• kanały
dystrybucji
będą
bardziej
dynamicznie
ukierunkowywać się na sprzedaż internetową
• COVID-19 nie wpływa na trendy produkcyjne związane
z miniaturyzacją, bardziej wydajnym wykorzystaniem
materiałów i dążeniem do oferowania klientom coraz
bardziej zaawansowanych funkcjonalności
• XTPL jest w ciągłym kontakcie z partnerami biznesowymi
i na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i biznesową

xtpl.com

• XTPL rozbudowuje sieć kontaktów z dystrybutorami na lokalnych rynkach
• współpraca z partnerami zewnętrznymi odbywa się na bieżąco poprzez częsty kontakt
e-mailowy i telekonferencje; realizowane są również prace związane z oceną
technologii przez partnerów
• mobilność w krajach azjatyckich została silnie ograniczona
• nie ma to jednak wpływu na produkcję i dostawę tuszów oraz próbek w ramach
programów ewaluacji technologii

• dobry postęp w zaszczepianiu kadry – większość zespołu całkowicie zaszczepiona
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WIRTUALNY DZIEŃ INWESTORA XTPL
Podstawowe informacje
• data: 14 września 2021
• liczba uczestników: ~200 osób
• forma: prezentacja na żywo z Zarządem XTPL oraz materiały wideo z
kluczowymi pracownikami, wybranymi partnerami biznesowymi a
także pokazujące aktywa firmy oraz sesja Q&A

Cel wydarzenia
• edukacja inwestorów w zakresie rynku na którym działa Spółka,
a także przeznaczenia jej rozwiązań, możliwości, potencjału oraz
przewag konkurencyjnych
• zaprezentowanie ścieżki rozwoju firmy i najważniejszych osiągnięć
w technologii, rozwoju produktów, znaczenia IP oraz zaawansowania
procesów ich komercjalizacji
• przestawienie kluczowych pracowników firmy, którzy stoją za jej
sukcesem a także najważniejsze aktywa spółki gdzie realizowane są
innowacyjne rozwiązania
• zapoznanie z wybranymi partnerami biznesowymi, którzy wspierają
komercjalizację rozwiązań XTPL
Nagranie dostępne na kanale YouTube Strefy Inwestorów: „Poznaj ekspertów
od ultraprecyzyjnego druku elektroniki: Dzień Inwestora XTPL„

xtpl.com
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2022 – PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

2Q2022

1Q2022
xtpl.com

•

podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty
przewodzącej CL85

•

zakończenie pierwszego etapu fazy technologicznej dla Nano Dimension i otrzymanie pierwszej transzy
płatności zgodnie z umową o współpracy

•

rozpoczęcie współpracy z parterem przemysłowym Nano Dimension, w celu opracowania przewodzącego
nanotuszu nowej generacji opartego na nanocząstkach metalicznych, do rynku drukowanych płytek PCB
oraz Additively Manufactured Electronics (AME)

•

rozpoczęcie strategicznej współpracy z Uniwersytetem w Brescii we Włoszech (UniBs). Spółka wraz
z tamtejszymi naukowcami przez najbliższe dwa lata zamierzają współpracować nad zastosowaniem
rozwiązań technologicznych XTPL w zakresie branży biosensorów

•

poszerzenie międzynarodowej sieci dystrybutorów XTPL o indyjską firmę Vertex Global Solutions z Bombaju
oraz niemiecki merconics

•

uzyskanie przez międzynarodowe konsorcjum, którego częścią jest XTPL S.A., ponad 4 mln EUR
dofinansowania z europejskiego programu Horyzont Europa na realizację projektu technologicznego.
Rekomendowana wysokość dofinansowania przypadająca dla XTPL to prawie 430 tys. EUR. Realizacja
przedsięwzięcia planowana jest na dwa lata od podpisania umowy dotacji.

•

publikacja szacunkowych przychodów za 2021

•

uzyskanie ochrony patentowej od Japońskiego Urzędu Patentowego

33
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DLACZEGO XTPL - PODSUMOWANIE
XTPL to globalny gracz na szybkorosnącym rynku elektroniki drukowanej, z precyzyjną strategią rozwoju,
interdyscyplinarnym zespołem ekspertów i wsparciem stabilnych akcjonariuszy. Dostarcza globalnym partnerom
najbardziej precyzyjną, platformową technologię druku na świecie, zapewniając im przewagi konkurencyjne
i technologiczne, poprzez umożliwienie efektywnego wytwarzania nowoczesnych urządzeń nowych generacji.
ORGANIZACJA

TECHNOLOGIA

• globalny zasięg działalności
• nowoczesne podejście biznesowe dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi z szeroką
wiedzą i doświadczeniem – ponad 35 osób w Polsce i USA
• wsparcie i zaufanie znaczących inwestorów, w tym osoby zarządzające w akcjonariacie

• unikalność - przełomowa, autorska i unikalna technologia UPD (Ultra-Precise Deposition)
pokonuje kolejne bariery technologiczne i pozwala na uzyskanie nieosiągalnych dotychczas
innymi metodami linii przewodzących – rozdzielczość nawet 1 µm
• platformowość - zastosowanie w wielu istniejących sektorach elektroniki drukowanej
• IP systematycznie zabezpieczana poprzez poszerzanie chmury patentowej - 24 zgłoszenia

STRATEGIA
• precyzyjnie zdefiniowana strategia rozwoju w tym w zakresie: technologii i R&D,
komercjalizacji urządzenia drukującego do wdrożeń przemysłowych a także Delta
Printing System i nanotuszów - zdywersyfikowany model biznesowy

RYNEK
• docieranie do wielu szybkorosnących branż rynku elektroniki drukowanej organicznej
i elastycznej, który w 2025 wynieść 63,3 mld USD (CAGR 2020-2025: 9,0%), a w 2030
74,1 mld USD - wzrastająca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej
• dotychczasowe metody druku nie rozwiązują problemu rozdzielczości, są
skomplikowane, wymagające wieloetapowego procesu rozdzielczości

xtpl.com

KOMERCJALIZACJA
• pierwsza umowa komercjalizacji z partnerem przemysłowym Nano Dimension
• spójna strategia komercjalizacji - rozpoczęcie sprzedaży gotowych produktów oraz
9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych z globalnymi graczami
• rewolucja - umożliwienie wytwarzania złożonych i skomplikowanych urządzeń efektywnymi,
tanimi i skalowalnymi metodami drukowania

FINANSE
• pierwsze znaczące przychody ze sprzedaży produktów XTPL – generowanie gotówki z
działalności operacyjnej
• zabezpieczenie płynności finansowej oraz zdolność pozyskiwania dotacji (wsparcie NCBR)
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Kontakt dla inwestorów:
investors@xtpl.com

XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
xtpl.com

DZIĘKUJEMY

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.

Prezentacja:
• zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;
• nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;
• nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub
członków jej zarządu, a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z informacjami
przedstawionymi w prezentacji;
• może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.
Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji.
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach,
muszą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do
kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub
przedsięwzięcia Spółki opisanych w prezentacji.
Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek
instrumentu finansowego.
Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
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