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XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 1 sierpnia 
2022 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Instytut IRIS Adlershof 
z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie [„IRIS”, „Klient”] na dostawę urządzenia 
Delta Printing System. 

Delta Printing System będzie wykorzystywana przez naukowców 
z Grupy Hybrid Devices do badań nad urządzeniami elektronicznymi 
i optoelektronicznymi (opartymi na hybrydowych systemach materiałowych 
oraz półprzewodnikach organicznych i hybrydowych), wykonanymi metodami 
addytywnymi. Dzięki opracowaniu i połączeniu nowatorskich materiałów 
elektroaktywnych z dostosowanymi strukturami i nowymi metodami 
ich przetwarzania, wyniki prac naukowych mogą znaleźć zastosowanie 
w dziedzinie technologii czujników, fotowoltaiki i optoelektroniki. Urządzenie 
ma być dostarczone do końca 2022 roku.

Uniwersytet Humboldta to jedna z największych publicznych uczelni 
badawczych w Berlinie z ponad 200-letnią historią. W jego ramach działa IRIS 
Aldershof (Integrative Research Institute for the Sciences), który łączy elementy 
instytutu badawczego, laboratorium rozwoju oraz instytutu zaawansowanych 
badań oraz zapewnia infrastrukturę do interdyscyplinarnych badań w obszarach 
takich jako fotonika czy materia czasoprzestrzeni.

Zarząd uznał fakt zawarcia umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System 
za informację poufną ze względu na jego szerokie docelowe zastosowanie 
w obszarach o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym. Przychody uzyskane 
z realizacji zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki 
finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2022 roku. 

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu 
Humboldta w Berlinie
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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 
CZŁONEK ZARZĄDU 
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