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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 27 grudnia 
2022 r. Spółka potwierdziła kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) 
Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach [„Yi Xin”, „Dystrybutor”] na dostawę 
urządzenia Delta Printing System. Yi Xin jest podmiotem, która świadczy 
na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL S.A. 
(RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.). Emitent zaakceptował złożone przez 
Dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 
Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2023 r.

Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-
rozwojowy Tianjin University (School of Precision Instrument and Opto-
Electronics Engineering) w Tianjin, Chiny [“Klient Końcowy”], który złożył 
zamówienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta 
Printing System będzie wykorzystywany przez Klienta Końcowego w pracach 
w dziedzinach elektroniki elastycznej, elektroniki nanosznej (wearables) oraz 
sensorów. Unikalne właściwości addytywnej metody XTPL pozwolą na druk 
elastycznych połączeń elektroprzewodzących stosowanych do integracji 
mikroelektroniki na giętkich podłożach.

Jest to czwarta transakcja sprzedaży urządzenia Delta Printing System na 
rynek chiński. Wszystkie transakcje zrealizowane zostały w bieżącym roku 
i we współpracy z Dystrybutorem. Przychody uzyskane z realizacji obecnego 
zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL 
S.A. osiągnięte w 2023 r. 

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.

Sprzedaż Delta Printing System do Tianjin University 
w Tianjin w Chinach
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