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Podstawa prawna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 22 marca 2022 
roku podpisał umowę o strategicznej współpracy z Wydziałem Inżynierii 
Informacji / Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione [„DII”]  
z Uniwersytetu w Brescii we Włoszech [UniBs]. Celem współpracy jest 
wspólne rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujników 
biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu technologii 
drukowania elektroniki opracowanej przez Spółkę.  

W ramach zawartej umowy Spółka zapewni wsparcie technologiczne  
i merytoryczne w pracy z opracowaną przez siebie technologią oraz 
urządzeniem Delta Printing System. Natomiast wydział DII będzie na bieżąco 
przekazywać XTPL informacje o wynikach prowadzonych prac i efektach  
w mikroprodukcji drukowanych biosensorów zintegrowanych  
z trójwymiarowymi, dopasowującymi się i elastycznymi podłożami. 
Informacje zwrotne będą oparte o opinie uzyskane od partnerów 
przemysłowych. Ponadto, wyniki prac będą publikowane  
w ogólnodostępnych artykułach naukowych i prezentowane podczas 
najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych.  

Zarząd uznał fakt rozpoczęcia współpracy z DII za informację poufną ze 
względu na jej istotną wartość dla rozwoju Spółki, wynikającą z eksploracji 
nowego pola aplikacyjnego jakim jest branża biosensorów. Zastosowanie 
technologii Spółki w pracach nad czujnikami biologicznymi nowej generacji 
oraz popularyzacja tych rozwiązań przez DII w środowiskach naukowych  
i przemysłowych może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację 
przychodową Emitenta.  
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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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