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3 listopada 2022 roku

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 2 listopada 
2022 roku w godzinach wieczornych otrzymał informację o przyznaniu 
Spółce przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych 
patentu na nowy typu tuszu, wykorzystywany w procesie ultraprecyzyjnej 
depozycji (UPD - Ultra Precise Deposition) tj. dla zgłoszenia patentowego 
zatytułowanego “Metallic nanoparticle composition”. Ostatecznym wymogiem 
formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do dnia 
25 stycznia 2023 roku. W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, 
Spółka przekaże odrębny komunikat bieżący.

Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 17 września 
2020 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona. Ponadto 
Spółka w swoim portfolio posiada 24 zgłoszenia patentowe. Wniosek 
patentowy został złożony do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów 
Zjednoczonych 17 września 2020 roku i od tego dnia obowiązuje ochrona ww. 
rozwiązania technologicznego.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej 
komercjalizacji technologii Spółki w zakresie wdrożenia przemysłowego. 
Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę jednego 
z elementów strategii Spółki - budowania chmury patentowej dla rozwijanej 
technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący 
wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

Uzyskanie ww. patentu stanowi informację poufną, gdyż w przypadku 
podmiotu działającego w sektorze nowoczesnych technologii jednym 
z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy 
decyzjach dotyczących instrumentów finansowych tego podmiotu jest 
skuteczne zabezpieczenie jego własności intelektualnej i przemysłowej, 
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które wpływają  na jego wartość. W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej 
ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak 
i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowi istotną przewagę konkurencyjną 
Emitenta i może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji 
negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań 
technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania 
Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania warunkowej 
decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku 
z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria 
wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański 
CZŁONEK ZARZĄDU 
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