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XTPL W SKRÓCIE 

Firma założona w 2015
z siedzibą w Polsce i USA

Interdyscyplinarny, ponad 40 osobowy 
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%*

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

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

Komercjalizacja rozwiązań
i ewaluacje technologii do 
wdrożeń przemysłowych 
z globalnymi graczami

Technologia UPD przełamuje 
kolejne bariery technologiczne -
tworzone rozwiązania 
nieosiągalne innymi metodami -
nanoszone linie przewodzące o śr. 
nawet 1 µm (1 milionowa metra)

Systematycznie zabezpieczane IP 
poprzez poszerzanie chmury 
patentowej - 4 patenty 
i 23 trwające procesy zgłoszeniowe

Platformowość technologii -
zastosowanie w wielu istniejących 
sektorach elektroniki drukowanej

Stale rosnący udział wpływów 
ze sprzedaży produktów i usług. 
Efektywne zarządzanie CF

XTPL to międzynarodowa firma, która rozwija i dostarcza przełomową i innowacyjną technologię dla producentów elektroniki, 

umożliwiającą efektywną produkcję urządzeń nowej generacji 
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EXECUTIVE SUMMARY 3Q I 1-3Q2022 
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• przejście do kluczowego etapu wdrożenia przemysłowego 
dla partnera z Tajwanu w półprzewodnikach

• realizacja zaawansowanych prac z partnerem przemysłowym 
w obszarze płytek PCB oraz pierwsze transze płatności

• kontynuacja łącznie 9 ewaluacji technologii do wdrożeń przemysłowych 
u globalnych graczy elektroniki drukowanej

• sprzedaż urządzeń DPS (Delta Printing System), w tym do USA i Chin -
pierwsza sprzedaż urządzenia do klienta przemysłowego i wejście na nowe rynki

• 22 transakcje sprzedaży nanotuszów od początku 2022 i podpisanie pierwszej 
umowy private label

• uzyskanie kolejnych ochron patentowych w tym w Japonii, USA, Izraelu i UK

• uczestnictwo w ponad 20 międzynarodowych wydarzeniach branżowych 
wspierające rozpoznawalność marki i rozwiązań XTPL

• podpisanie umowy z Horyzont Europa i dofinansowanie dla XTPL -
prawie 430 tys. EUR

• zawarcie porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

6,6 mln PLN sprzedaży produktów i usług w 1-3Q2022

31-krotny wzrost r/r i 3-krotna sprzedaż 2021

1,0 mln PLN - przepływy z dział. operacyjnej w 1-3Q2022 

+4,2 mln r/r

3,7 mln PLN sprzedaży produktów i usług w 3Q2022 

52-krotny wzrost r/r i najlepszy kwartał w historii XTPL

0,9 mln PLN wynik EBITDA w 3Q2022

+2,7 mln PLN r/r

0,6 mln PLN pierwszy dodatni wynik netto w 3Q2022

+2,5 mln PLN r/r
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WYNIKI FINANSOWE 3Q I 1-3Q2022
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WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022

• udana transformacja z profilu R&D w firmę 
z sukcesem komercjalizującą swoje produkty 
i technologię

• wzrostowy trend przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług zapoczątkowany komercjalizacją 
pierwszych dwóch linii biznesowych - systemów 
drukujących DPS i nanotuszy

• wyraźne przyspieszenie generowanych 
przychodów w 2022 wraz z komercjalizacją trzeciej, 
kluczowej linii biznesowej związanej z wdrożeniami 
przemysłowymi

• efektywny rozwój biznesu umożliwił 
wygenerowanie w 1-3Q2022 już 78% przychodów 
ze sprzedaży produktów i usług

• 3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług w ujęciu narastającym, za 
ostatnie 12 miesięcy (LTM 3Q2022), w porównaniu 
do całego 2021 (8,5 mln PLN vs 2,1 mln PLN)

*dane w tys. PLN

6,6 mln PLN 

przychody ze sprzedaży 
produktów i usług w 1-3Q2022 

(3-krotność wartości 2021)

8,5 mln PLN

przychody ze sprzedaży 
ogółem 1-3Q2022 

(blisko 2-krotność wartości 
2021)

2 063 2 294

4 702

8 518

2019 2020 2021 1-3Q2022

Przychody ogółem

0 64

2 086

6 636

3%

44%

78%

2019 2020 2021 1-3Q2022

Przychody ze sprzedaży
komercyjnej
produktów i usług

Udział sprzedaży komercyjnej
produktów i usług
w przychodach ogółem
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3 666

786 901 938
2 653

Przychody
ze sprzedaży

produktów i usług

Dotacje
(refundacje

i zaliczki)

EBITDA skorygowana
o program

motywacyjny

Przepływy
z działalności
operacyjnej

Kwartalny
cashburn

3Q2022 3Q2021

6 636

3 042

-194

1 055

Przychody
ze sprzedaży

produktów i usług

Dotacje
(refundacje

i zaliczki)

EBITDA
skorygowana

o program
motywacyjny

Przepływy
z działalności
operacyjnej

1-3Q2022 1-3Q2021

WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022

*dane w tys. PLN

x52
r/r

+2,7
mln PLN r/r 

+2,0
mln PLN r/r 

7

x31
r/r

+4,8
mln PLN r/r 

+4,2
mln PLN r/r 
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WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022

3Q2022 3Q2021 1-3Q2022 1-3Q2021

Przychody ogółem 3 732 504 8 518 1 252

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 3 666 70 6 636 213

Dotacje (refundacje i zaliczki) 786 930 3 042 2 652

Koszty operacyjne 2 920 2 408 9 002 6 478

Program motywacyjny 0 0 1 149 1 149

EBITDA 901 -1 789 -1 343 -6 104

EBITDA skorygowana o program motywacyjny 901 -1 789 -194 -4 955

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej 938 -1 100 1 055 -3 153

CAPEX -707 -653 -1 664 -2 187

Kwartalny cashburn 2 653 2 293 - -

30.09.2022 30.06.2022

Stan środków na koniec okresu 3 337 3 465

• 52-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług w 3Q2022 i 31-krotny w 1-3Q2022 -
m.in. wpływy środków z realizacji etapów projektów 
przemysłowych, w tym druga transza od Nano 
Dimension

• zmniejszenie udziału dotacji w przychodach ogółem 
przy efektywnym ich pozyskiwaniu i wzroście 
w wartościach bezwzględnych

• wyższe koszty operacyjne dostosowane do rosnącej 
skali działalności

• rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego bez 
wpływu na sytuację finansową i majątkową 

• znacząca poprawa EBITDA w 1-3Q r/r (o +4,8 mln 
PLN) i pozytywna EBITDA w 3Q2022

• pierwszy w historii XTPL dodatni wynik netto w 3Q 
w wys. 0,6 mln PLN (+2,5 mln PLN r/r)

• dodatnie przepływy z dział. operacyjnej

*dane w tys. PLN
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6 636

3 042
700 311

4 580

409
857

1 664

9 002

3 337

01.01.2022 sprzedaż dotacje amortyzacja kapitał
obrotowy

koszt
sprzedanych
produktów

pozostałe
przepływy
operacyjne

przepływy
inwestycyjne

koszty
operacyjne

30.09.2022
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WYNIKI FINANSOWE - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

*dane w tys. PLN
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PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ 3Q I 1-3Q2022 
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FAZY ROZWOJU XTPL

• integracja modułu 
drukującego XTPL
z urządzeniami 
przemysłowymi

• obsługa posprzedażowa: 
tusze, dysze, kartridże

FAZA OBECNA

FAZA KOLEJNA

• rozwój technologii 
bazowej

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

FAZA ROZWOJU 
TECHNOLOGII

• badania i rozwój (R&D) - kontynuacja

• szybkie prototypowanie

• komercjalizacja urządzeń Delta 
Printing System i nanotuszów XTPL

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

• rozwój technologii do wdrożeń 
przemysłowych z globalnymi graczami 
na rynku elektroniki drukowanej
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GLOBALNY ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
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Siedziba XTPL mieści się w Polsce 

i w USA (XTPL Incorporated).

XTPL prowadzi ewaluacje technologii 

u globalnych graczy i obecnie komercjalizuje 

swoje produkty na rynkach Ameryki 

Północnej, Europy oraz Azji.

Spółka pozyskała partnerów biznesowych,

dystrybutorów swoich rozwiązań,

w Korei Płd., Chinach, na Wyspach 

Brytyjskich, w Niemczech i Indiach. 
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PRODUKTY XTPL

• moduł druku do integracji z urządzeniami 
przemysłowymi

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

• przykłady zastosowań skupiają się na precyzyjnym 
drukowaniu w wybranych lokalizacjach 

WYSOKO-STĘŻONE
NANOTUSZE

URZĄDZENIE 
PROTOTYPUJĄCE 
DELTA PRINTING 

SYSTEM

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

• pierwsze produkty zostały już sprzedane partnerom 
przemysłowym i akademickim z EMEA, USA i Azji

• nanotusze z zawartością miedzi i złota 
w trakcie rozwoju 

MODUŁ DRUKUJĄCY 
DO INTEGRACJI 

PRZEMYSŁOWEJ

• demonstrator technologii XTPL

• samodzielny system do zastosowań w R&D
i prototypowaniu

• obecne lokalizacje geograficzne odbiorców 
Delta Printing System: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, 
Włochy, Chiny i USA
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CURRENT INDUSTRIAL PROJECT PIPELINE 
(only projects in Stage 2 and above shown)

ETAP 5
Wdrożenie 

przemysłowe

ETAP 4
Narzędzie do 

prototypowania

ETAP 3
Walidacja 

technologii 
u Partnera

ETAP 2
Ewaluacja technologii
/ prace rozwojowe po 

stronie XTPL

ETAP 1
Wstępny kontakt 

i identyfikacja 
potrzeb

ETAP 0
Rozwój technologii 

bazowej w XTPL

PARTNER /
UŻYTKOWNIK 
KOŃCOWY

FPD
Chiny

FPD
USA

Semicon
Tajwan

Semicon
Chiny

Mettalic ink PCB
EMEA

Semicon
USA

Wstępne rozmowy

Wstępne rozmowy

PROJEKTY WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH - PIPELINE 
(przedstawiono tylko projekty na min. 2. etapie)

Czołowy producent elektroniki 
użytkowej

Producent komponentów 
elektronicznych

Dostawca infrastruktury 
teleinformatycznej 

i inteligentnych urządzeń

Międzynarodowa spółka 
technologiczna

Światowy producent 
półprzewodników

Nano Dimension Ltd.

Producent mikrokontrolerów 
i układów scalonych

Dostawca infrastruktury 
teleinformatycznej 

i inteligentnych urządzeń

NAZWA PROJEKTU BRANŻA I KRAJ

FPD
Korea

TE-OLED FPD
Chiny

Interconnect Depo

WLP Precision Via Fill

OLED 1,0 μm
Naprawa połączeń 

metalicznych (ODR)

Naprawa połączeń 
w wyświetlaczach 

microLED

Drukowane RDL o 
wysokiej rozdzielczości

Prototypowanie 
połączeń układów 

scalonych

FPD
USA

Czołowy producent układów 
półprzewodnikowych

microLED CCL 

Wstępne rozmowy
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PRZEJŚCIE DO KLUCZOWEGO ETAPU WDROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO 
DLA PARTNERA Z TAJWANU W PÓŁPRZEWODNIKACH

• 22 lipca 2022 XTPL przyjęło zamówienie na dostawę modułu drukującego do
integracji przemysłowej i dostarczy swoją technologię w postaci modułu
drukującego do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do
zastosowań w produkcji półprzewodników

• zamawiającym Partnerem jest globalny producent specjalistycznego sprzętu
do produkcji elementów półprzewodnikowych z siedzibą w Tajwanie

• moduł drukujący XTPL stanowić będzie istotny element prototypu urządzenia
przemysłowego do zastosowań w obszarze zaawansowanego mikromontażu
(advanced packaging) w branży półprzewodnikowej

• decyzja Partnera o zakupie modułu drukującego i uruchomieniu budowy
prototypowego urządzenia przemysłowego zapadła po przeprowadzeniu
złożonego procesu w ramach 3. etapów ewaluacji rozwiązań technologicznych
XTPL przy współpracy z Partnerem w Tajwanie (producent sprzętu) oraz
Klientem w Tajwanie - wiodącym producentem półprzewodników na świecie
(Klient końcowy)

• dotychczasowy, złożony proces ewaluacji z Partnerem trwał ok. 18 miesięcy
• przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji zamówienia rozpoznane zostaną

do końca 2022

XTPL coraz bliżej włączenia rozwiązań technologicznych XTPL do masowej produkcji elektroniki następnej generacji
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“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.

16

KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z NANO DIMENSION W OBSZARZE 
PŁYTEK PCB - PIERWSZYM PARTNEREM PRZEMYSŁOWYM 

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.

• zawarcie umowy o współpracy z partnerem przemysłowym Nano Dimension
Ltd. (styczeń 2022)

• 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

• realizacja etapów fazy technologicznej i utuchomione transze płatności
• kwiecień 2022: zakończony 1. etap i 1. transza płatności
• lipiec 2022: zakończony 2. etap i 2. transzy płatności
• listopad 2022: zakończony 3. etap i 3. transza płatności oraz przejście do

4. etapu fazy technologicznej
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• pierwsza sprzedaż urządzenia do USA i jednocześnie pierwsze zamówienie 

urządzenia DPS do klienta przemysłowego – klient z tzw. Wielkiej Piątki 

globalnych przedsiębiorstw z branży ICT

• rozpoczęcie komercjalizacji urządzenia DPS w Chinach poprzez sprzedaż 

produktu przez chińskiego dystrybutora XTPL

• sprzedaż do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

• 8 łącznie sprzedanych urządzeń Delta Printing System (DPS)*

• rozwój urządzenia i oprogramowania sterującego urządzeniem DPS

• ok. 170-200 tys. EUR - cena urządzenia DPS

DELTA PRINTING SYSTEM - KOMERCJALIZACJA 1-3Q2022
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Wybrani użytkownicy Delta Printing System:

xtpl.com
* Od momentu rozpoczęcia komercjalizacji urządzenia
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• XTPL weszło na rynek USA z Delta Printing System (DPS) - pierwsza sprzedaż
urządzenia do USA i jednocześnie pierwsze zamówienie urządzenia DPS do
klienta przemysłowego

• odbiorcą jest firma z tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw z branży
ICT (ang. Information Communication Technologies)

• urządzenie będzie wspierało prace R&D m.in. w rozwoju technologii i
produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR)

• rozpoczęcie budowania relacji z renomowanym graczem w skali globalnej, co
wzmacnia pozycję XTPL w rozmowach biznesowych

• potwierdzenie potencjału rozwijanych technologii – wybrane urządzenie XTPL
pobiło pod względem jakości konkurencyjne rozwiązania

• współpraca pomiędzy XTPL a klientem została nawiązana pod koniec 2021 -
XTPL przeprowadziła z amerykańskim kontrahentem ewaluację
technologiczną, która pozwoliła uzyskać wyniki o jakości znacznie
przewyższającej testy realizowane dla klienta przez firmy konkurencyjne

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ Z WIELKIEJ PIĄTKI Z DOLINY 
KRZEMOWEJ - WEJŚCIE DPS NA RYNEK USA 
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„Chcemy podkreślić, że jest to pierwsza sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta 
korporacyjnego i jednocześnie pierwsza sprzedaż tego urządzenia do USA, rynku o kluczowym znaczeniu 
dla dynamicznego rozwoju tej technologii, co dla Spółki oznacza obiecujące perspektywy dla kolejnych 
transakcji. Wybór naszego urządzenia, które po zakończonej ewaluacji uzyskało wyniki o jakości znacznie 
przewyższającej testy konkurencyjnych rozwiązań, potwierdza potencjał rozwijanej przez nas technologii” 
mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
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NANOTUSZE – KOMERCJALIZACJA 1-3Q2022

19xtpl.com

• 22 niezależne zamówienia z regionu EMEA, Ameryki i Azji 

• 48 zamówień od początku komercjalizacji tuszów 

• 8 powracających klientów od początku komercjalizacji tuszów 

• nowe kraje na mapie sprzedaży: 

Holandia, Polska, Francja, Taiwan, Singapur

• realizacja współpracy z Nano Dimension w ramach prac nad przewodzącym 

nanotuszem nowej generacji 

• podpisanie umowy z firmą nScrypt na dystrybucję pasty przewodzącej CL85

– tusz w ofercie produktowej klienta 

• rozwój tuszów z zawartością miedzi i złota 

Sprzedaż nanotuszy 1-3Q2022
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„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.
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PODPISANE PIERWSZEJ UMOWY PRIVATE LABEL Z FIRMĄ NSCRYPT  

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.

• 5 kwietnia 2022 XTPL poinformowało o zacieśnieniu współpracy z 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.
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Główne osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych w 1-3Q2022:

• Rozwój oprogramowania sterującego urządzeniem Delta Printing System (DPS) -
możliwość importu projektów do druku w formacie CAD, wykorzystywanym 
powszechnie w przemyśle i wprowadzenie graficznego interfejsu użytkownika, co 
zwiększa komfort pracy z systemem

• Zwiększenie powierzchni roboczej systemu druku urządzenia DPS z 50 mm x 50 mm do 
200 mm x 200 mm, co było konsekwencją potrzeb zgłaszanych przez klientów

• Rozwój systemu druku XTPL i wprowadzenie możliwości automatycznej depozycji struktur 
na powierzchniach w przestrzeni 3D, w tym druku na krawędzi z obrotem podłoża.

• Rozwój technologii XTPL UPD poprzez opracowanie procedury spiekania wydrukowanych 
struktur otrzymanych poprzez dozowanie tuszu CL85 oraz CL85-Flex. Celem jest 
osiągnięcie jak najwyższego przewodnictwa elektrycznego w podanych warunkach, 
które gwarantują bezpieczeństwo pozostałych elementów układów 
mikroelektronicznych.

• Zrealizowanie trzech etapów fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension. 
Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd 
elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na 
produkcję płytek PCB.

W 2022 XTPL wzięło aktywny udział już w ponad 
20 międzynarodowych wydarzeniach branżowych m.in.:

• International Conference on Display Technology ICDT 2022 - Chiny

• The 22nd International Meeting on Information Display 2022 - Korea

• Swiss-ePrint - The Swiss Conference on Printed Electronics and Functional
Materials - Szwajcaria

• The 17th International Thin-Film Transistor Conference ITC 2022, Micro 
and Nano Engineering MNE 2022 - Belgia

• Eurodisplay 2022 - Niemcy

• innoLAE 2022 - UK - online

• TechBlick Lounge-Exhibition - online 

• LOPEC 2022 - Niemcy

• Smart Systems Integration 2022 - Francja

• SMTconnect - Niemcy 

• Display Week - USA

• ImpactCEE - Polska 

• IEEE 72nd Electronic Components and Technology Conference - USA

• 22nd International Conference & Exhibition - Szwajcaria

• Innovatorium Łukasiewicza - Polska

• Chemnitzer Seminar 2022 - Niemcy 

• Innovations Festival: Printed, Hybrid, 3D, InMold, Textile Electronics - online

• NANOTEXNOLOGY 2022 - Grecja

• IEEE FLEPS 2022 – Austria
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1-3Q2022

GRUPY PATENTOWE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I PRZYZNANYCH PATENTÓW 

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 urządzeniem drukującym

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.

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 patentowym. 

Nanotusz Metoda druku Urządzenie

WŁASNOŚĆ

INTELEKTUALNA

4
przyznane 
patenty

23
trwające procesy 
zgłoszeniowe

Wsparcie międzynarodowych kancelarii

• K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)

• Gill Jennings & Every LLP (London, UK)
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1-3Q2022: uzyskanie ochrony od: Japońskiego Urzędu Patentowego 

(styczeń 2022), Amerykańskiego Urzędu Patentowego (maj, wrzesień 2022) 
na dwie różne metody formowania linii przewodzących, Izraelskiego Urzędu 
Patentowego i Brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej (wrzesień 2022); 
złożenie kolejnego wniosku patentowego 
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PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY
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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.
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PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY

ORGANIZACJA
• globalny zasięg działalności

• nowoczesne podejście biznesowe dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi z szeroką wiedzą 
i doświadczeniem – łącznie ponad 40 osób w Polsce i USA

•wsparcie i zaufanie znaczących inwestorów, w tym osoby zarządzające w akcjonariacie

RYNEK
• docieranie do wielu szybkorosnących branż rynku elektroniki drukowanej organicznej 

i elastycznej, który w 2025 ma wynieść 63,3 mld USD (CAGR 2020-2025: 9,0%), 
a w 2030 74,1 mld USD - wzrastająca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej

TECHNOLOGIA
• rewolucja - umożliwienie wytwarzania złożonych i skomplikowanych urządzeń efektywnymi, 

tanimi, skalowalnymi i dotychczas niedostępnymi metodami

• unikalność – przełomowa i unikalna technologia UPD (Ultra-Precise Deposition) pokonuje 
kolejne bariery technologiczne i pozwala na uzyskanie nieosiągalnych dotychczas innymi 
metodami linii przewodzących (nawet 1 µm)

• platformowość - zastosowanie w wielu istniejących sektorach elektroniki drukowanej  

• IP systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej: 
4 patenty, 23 trwające procesy zgłoszenioweKOMERCJALIZACJA

• spójna strategia komercjalizacji - sprzedaż gotowych produktów rozwiązań technologicznych 
(DPS, nanotusze) i projekty wdrożeń przemysłowych 

• 9 ewaluacji technologii z międzynarodowymi partnerami przemysłowymi - przejście do 4. etapu 
w celu dostarczenia modułu XTPL do integracji przemysłowej dla Partnera z Tajwanu, realizacja 
3. etapu fazy technologicznej z Nano Dimension

FINANSE
• 3Q2022 najlepszym kwartałem w historii XTPL: 3,7 mln PLN sprzedaży komercyjnej i ponad 53-

krotny wzrost r/r, 1 mln PLN przepływów z dział. operacyjnej - pozytywna zmiana o +2 mln PLN 
r/r, oraz pozytywny wynik netto

• sprzedaż produktów w 1-3Q2022 (6,6 mln PLN) ponad 3-krotnie wyższa niż w całym 2021

• bezpieczny poziom gotówki, zabezpieczenie płynności finansowej i zdolność pozyskiwania dotacji 
(wsparcie NCBR, program HORIZON)

STRATEGIA
• precyzyjnie zdefiniowana strategia rozwoju, w tym, w zakresie: technologii i R&D, 

komercjalizacji modułu do wdrożeń przemysłowych u globalnych graczy, urządzeń Delta 
Printing System i nanotuszów - zdywersyfikowany model biznesowy
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xtpl.com DZIĘKUJEMY
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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 traktowana 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

przedsięwzięć 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.


