
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 202 922,20 PLN wpłacony w całości.

KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062.

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

Raport bieżący ESPI

Tytuł:

Numer:

Data sporządzenia:

Spółka

Podstawa prawna:

Treść Raportu:

37/2022

15 grudnia 2022

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 xx grudnia 
2022 r. potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę urządzenia do walidacji 
technologii w obszarze wyświetlaczy micro OLED nowej generacji o ultra-
wysokiej rozdzielczości. 

Zamawiającym partnerem jest HB Technology - notowany na KOSDAQ 
(078150.KQ) w Korei Płd. producent przyrządów do testowania i naprawy 
urządzeń dla największych globalnych producentów wyświetlaczy. Klientami 
HB Technology są czołowi światowi producenci tacy jak m.in. Samsung Display 
Corporation czy Beijing BOE Display Technology [“Partner”].

Akceptacja zamówienia oznacza przejście do kolejnego etapu prac nad 
zastosowaniem technologii Spółki u końcowego klienta [“Klient”], wiodącego 
producenta wyświetlaczy FPD. W ramach uruchomionego właśnie kolejnego 
etapu projektu nakierowanego na przemysłowe wdrożenie technologii XTPL 
w branży wyświetlaczy, Spółka dostarczy w pierwszym półroczu 2023 swoje 
urządzenie do walidacji technologii na poziome B+R do Partnera, celem 
przyspieszenia procesu analiz i dostosowania rozwiązania XTPL do potrzeb 
końcowego Klienta. Jednocześnie, rozpoczęte zostały wstępne rozmowy 
dotyczące budowy prototypowego urządzenia przemysłowego w oparciu 
o rozwiązanie technologiczne XTPL.

Decyzja Partnera o zakupie urządzenia do walidacji zapadła po 
przeprowadzeniu złożonego procesu ewaluacji rozwiązań technologicznych 
XTPL przy współpracy z Partnerem oraz Klientem. Dotychczasowy, złożony 
proces ewaluacji z Partnerem trwał ok. 24 miesiące.

Przejście do kolejnego etapu projektu przemysłowego 
w branży wyświetlaczy, poprzez sprzedaż urządzenia 
do walidacji technologii Partnerowi w Korei Płd.
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Przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji zamówienia rozpoznane zostaną 
w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zarząd Emitenta uznał fakt rozpoczęcia realizacji zamówienia na dostawę 
urządzenia do walidacji technologii za informację poufną ze względu na 
osiągnięcie kluczowego poziomu ewaluacji technologii o potencjalnym, 
istotnym znaczeniu dla przyszłego rozwoju Spółki. Zamówienie otwiera 
kolejny etap ścisłej współpracy Spółki z Partnerem, docelowo nakierowanej 
na opracowanie i wdrożenie przemysłowe urządzenia na linie produkcyjne 
u wiodącego globalnego producenta FPD. Współpraca potwierdza także 
atrakcyjność rozwiązania technologicznego oferowanego przez Spółkę i dalszy 
potencjał komercjalizacyjny technologii XTPL w ramach linii biznesowej 
modułów drukujących do integracji przemysłowej.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja, w opinii Zarządu Emitenta, spełnia 
kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański 
CZŁONEK ZARZĄDU 
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