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Zastrzeżenia prawne

 Poprzez udział w spotkaniu, na którym zaprezentowana zostanie niniejsza prezentacja („Prezentacja”) lub poprzez zapoznanie się ze slajdami Prezentacji
wyrażają Państwo zgodę na poniższe ograniczenia.

 Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez spółkę Advanced Graphene Products sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze( „Spółka”) wyłącznie na potrzeby
wykorzystania podczas prezentacji poświęconej bieżącej sytuacji i potencjale rozwoju Spółki. Niniejsza Prezentacja ani żadna z jej części nie stanowi i nie
powinna być postrzegana jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty zakupu udziałów w Spółce, nie powinna również stanowić podstawy
podejmowania decyzji w związku z żadną umową nabycia, objęcia lub składania zapisów na udziały w Spółce ani żadną inną umową lub zobowiązaniem
dotyczącym Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej udziałów w Spółce. Niniejsza Prezentacja jest dokumentem wyłącznie
promocyjnym.

 Niniejsza Prezentacja oraz jej zawartość stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, ma dla jej odbiorców charakter ściśle poufny i nie może być
reprodukowana ani redystrybuowana, przekazywana ani w żaden inny sposób udostępniana, pośrednio lub bezpośrednio, innym osobom lub też publikowana w
całości lub w części dla jakichkolwiek celów. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie podlegały niezależnej weryfikacji lub zatwierdzeniu przez organy
administracji publicznej. Żadne oświadczenie lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie jest składane lub zaciągane w związku z prawdziwością,
dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. Zawarte w Prezentacji informacje lub dane nie
stanowią i nie mogą być traktowane jako jakakolwiek gwarancja (wyraźna lub dorozumiana), w szczególności co do ich wykorzystania przez odbiorców w
określony sposób lub w określonym celu. Niniejsza Prezentacja została przygotowana w określonym środowisku rynkowym i dotyczy stanu prawnego i
faktycznego istniejącego w dacie niniejszej Prezentacji. Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji pozostaną ważne w przypadku
zmiany okoliczności. Spółka zachowuje prawo do korygowania wszelkich stwierdzeń dotyczących przyszłości w przypadku zmiany okoliczności lub przepisów
prawa, a także istotnych czynników.

 Niniejsza Prezentacja może zawierać wyraźne i/lub dorozumiane stwierdzenia dotyczące przyszłości. Na stwierdzenia takie wpływać może szereg znanych lub
nieznanych czynników, ryzyk, zdarzeń, zmian itp. Takie czynniki, ryzyka, zdarzenia oraz zmiany mogą mieć wpływ na sytuację Spółki w przyszłości. Informacje,
opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne na datę Prezentacji i mogą podlegać zmianom bez zawiadomienia.
Spółka, nie ma obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszej Prezentacji.

 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną
wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jej zawartości lub w jakikolwiek inny sposób związaną z niniejszą Prezentacją.
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Agenda
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 O NAS 
• Grafen – własności i zastosowania

• Dwie formy grafenu w  portfolio AGP

• Ochrona prawna

• AGP S.A. - od firmy R&D do przemysłowej skali działalności

• Wysoko wykwalifikowany zespół

 Plany rozwojowe - realizacja
• Cele emisji IPO - realizacja

• Ochrona patentowa i certyfikacja

– REACH (styczeń 2022)  

• Nowe współprace komercyjne: 

– Sensory dla branży kosmicznej (marzec 2022)

– Wzajemna dystrybucja z Garmor (marzec 2022)

– Pokrycia antykorozyjne dla branży automotive (kwiecień 2022)

– Prografen – filament do drukarek 3D

• Produkty w ofercie

 Wyniki finansowe
• 1Q22

• Perspektywa 2022+ 

 Podsumowanie



O NAS
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Grafen – materiał przyszłości
Szacuje się, że już w najbliższych latach rynek grafenu osiągnie  wartość miliarda dolarów

DWUWYMIAROWY KRYSZTAŁ WĘGLA – NAJCIEŃSZY MOŻLIWY MATERIAŁ O GRUBOŚCI JEDNEGO ATOMU
ŚWIETNIE PRZEWODZI PRĄD I CIEPŁO, JEST TRANSPARENTNY, ELASTYCZNY I WYTRZYMAŁY

DRUK 3D POKRYCIA ANTYKOROZYJNE ELEKTRONIKA MEDYCYNA

SPRZĘT SPORTOWY SENSORY FOTOWOLTAIKA BATERIE

POLIMERY

SMARY
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AGP wytwarza oba rodzaje grafenu

Zastosowania : 
 wyspecjalizowana elektronika

Patenty
 sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej
 zastosowanie grafenu metalurgicznego HSMG oraz grafenowy

czujnik wysokoenergetycznego promieniowania UV-C

Zastosowania : 
 kompozyty, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki 

antykorozyjne, masterbatche

Patenty
 sposób wytwarzania utlenionego grafenu płatkowego
 sposób wprowadzania grafenu płatkowego do polimerów

Grafen 
powierzchniowy HSMG®

Grafen 
płatkowy
GO, rGO (chemiczny i mechaniczny)
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Max 200x1000mm

GRAFEN WYTWARZANY POD KONKRETNE ZASTOSOWANIE
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Ochrona prawna 
6 zarejestrowanych patentów, 6 zgłoszeń patentowych, nowy znak towarowy Prografen

6 patentów:
 „Sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu”

• nr patentu: PL 224409 B1

 „Sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej"
• nr patentu: PL 224447 B1

 „Method of producing graphene from liquid metal”

• nr patentu: US 9,284,640 B2

 „Method of producing graphene on liquid metal”
• nr patentu: EP 2 865 646 B1

 „Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwowych, zbrojonych 
wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym oraz sposób wytwarzania tego komponentu”

• nr patentu: PL 417422

 „Sposób lutowania taśmy srebrnej albo posrebrzanej do powierzchni metalizowanej”
• nr patentu: PL 239381

•OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO „PROGRAFEN”

• W dniu 3 lutego 2022 r. Urząd Patentowy RP udzielił Spółce prawa ochronnego na znak towarowo-
graficzny PROGRAFEN. Ponadto Spółka dokonała również zgłoszenia słownego znaku towarowego 
„PROGRAPHENE”

• nr zgłoszenia: 018536724, które jest w trakcie rozpatrywania

6 zgłoszeń patentowych:
 „Zastosowanie grafenu metalurgicznego HSMG oraz grafenowy czujnik 

wysokoenergetycznego promieniowania UV-C”
• nr zgłoszenia: P.430229 

 „Sposób kompensacji napięcia resztkowego w czujniku Halla oraz układ miernika pola 
magnetycznego do stosowania tego sposobu"
• nr zgłoszenia: P.430330 

 „Detektor nacieków tlenowych, do stosowania zwłaszcza w próżniowych komorach 
termoprocesowych”

• nr zgłoszenia: P.430468 

 „Sposób wprowadzania grafenu płatkowego do polimerów”

• nr zgłoszenia: P.430835 

 „Sposób wytwarzania utlenionego grafenu płatkowego”

• nr zgłoszenia: P.430819 

 „Bifunkcjonalny czujnik kriogeniczny oparty na grafenowym półprzewodnikowym 
elemencie sensorycznym” (efekt współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną – ESA)
• nr zgłoszenia: P.436086
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AGP S.A. - od firmy R&D do przemysłowej skali działalności

 Rozwinięta działalność R&D, projekty 
badawcze współfinansowane z UE

 Opatentowana technologia wytwarzania 
grafenu HSMG

 Dwa reaktory do produkcji grafenu oraz linia 
produkcyjna do produkcji filamentu 3D, 
własny magazyn i biuro

 Zespół kilkudziesięciu osób, w tym dział 
produkcji, sprzedaży, marketingu, R&D, 
administracji i HR

 AGP notowane na NewConnect od listopada 
2021

SIEDZIBA W ZIELONEJ GÓRZE, WŁASNE LABORATORIA I HALA PRODUKCYJNA
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Nowoczesne Laboratoria
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Innowacyjna aparatura produkcyjna
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Wysoko wykwalifikowany zespół

Akcjonariat

54%

14%

6%

4%
1%

5%

16%

Piotr Zawistowski, Andrzej Zawistowski

Bartosz i Iwona Klinowscy

Maciej Gałązka CEO

Wojciech Modrzyk

Politechnika Łódzka i naukowcy

prywatni inwestorzy

Akcje serii C

MACIEJ GAŁĄZKA
PREZES ZARZĄDU

Doświadczony Menedżer ds. innowacji, absolwent zarządzania innowacjami SGH w Warszawie oraz Lake Forest
Graduate School of Management (Chicago, USA)

Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na
kierunku „Stosunki Międzynarodowe” oraz „Zarządzanie” ze specjalizacją „zarządzanie projektami”.

Od lat związany z innowacyjnymi technologiami. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu AGP pełnił od 2009 roku
funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży w firmie CompuTec S.A. gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację
projektów.

AGATA BARAN
DYREKTOR FINANSOWY
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JUSTYNA GLIGE-SULIBORSKA
DYREKTOR OPERACYJNY&HRBP

 Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zarządzaniu (Uniwersytet Łódzki). Posiada wykształcenie 

podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji systemowych w rodzinie (Uniwersytet SWPS)

 Od lat wspiera firmy w procesie rozwoju, realizuje projekty w obszarze zarządczym, HR, doradczym.

 Od roku 2019 związana z Advanced Graphene Products S.A., obecni pełni rolę Dyrektora Operacyjnego 

oraz HRBP.

 Absolwentka Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej

 Od lat wspiera firmy w procesie podejmowania decyzji finansowych, zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz 

controllingu finansowym.

 Od roku 2021 związana z Advanced Graphene Products S.A., obecni pełni rolę Dyrektora Finansowego.



PLANY ROZWOJOWE - REALIZACJA
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Plany inwestycyjne
IPO – emisja akcji serii C (listopad 2021) - cele

KONSEKWENTNA  REALIZACJA PLANÓW PO DEBIUCIE GIEŁDOWYM

 wkład własny do grantu „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych
dyspersji na bazie struktur węglowych” 1,0mlnPL

 kontynuacja prowadzonych prac B+R
– filament 3d
– pokrycia antykorozyjne
– sensory specjalistyczne
– żywice epoksydowe
– oleje silnikowe
– kontynuacja projektu GLC Wytwarzanie 

warstw grafenowych na przewodach miedzianych do 
zastosowań w elektronice

B&R Komercjalizacja

 zwiększenie mocy produkcyjnych: 2,1mln PLN
– filament 3d
– pre preg
– dysperser
– reaktor GO mechaniczny oraz chemiczny

 certyfikacja REACH – 0,5 mln zł 

 marketing Spółki – 0,6 mln zł 

 zasilenie kapitału obrotowego – 1,2 mln zł 
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Istniejąca certyfikacja 
Polska

 Produkty AGP certyfikowane na zgodność 
z dokumentem odniesienia 

– Grafen HSMG

– Tlenek Grafenu (GO)

– Grafen płatkowy o niskim stopniu 
utlenienia (rGO)

Rejestracja REACH
REACH (marzec 2022)

14

REACH
• REGISTRATION, EVALUATION, 

AUTHORISATION AND 
RESTRICTION OF CHEMICALS

• w ramach wspólnej 
dokumentacji przez Głównego 
Rejestrującego - NanoXplore
Inc. z siedzibą w Kanadzie

WE 801-282-5
• nadanie numeru REACH

01- 2120768618-38-0010

dla substancji grafen

Nr CAS 1034343-98-0

nr WE 801-282-5

10t
• umożliwia import, stosowanie 

oraz dystrybucje grafenu w 
skali przemysłowej (do 10 ton 
rocznie) na terenie unii 
europejskiej.

POZWALA SPÓŁCE NA AKTYWNOŚĆ W  SKALI PRZEMYSŁOWEJ W EU



AGP - Polski Producent Produktów Grafenowych

Sensory dla branży kosmicznej
Kontrakt Europejska Agencja Kosmiczna (marzec 2022)

 Sensor temperatury i pola magnetycznego 
z HSMG

– zlecenie polega na opracowaniu 
prototypu czujnika służącego do 
pomiaru temperatury i natężenia pola 
magnetycznego 

– Projekt na bazie grafenu HSMG (HIGH 
STRENGTH METALLURGICAL 
GRAPHENE)  - opatentowanej 
technologii produkcji na ciekłym metalu

 60tys. EUR, 18 miesięcy

– wynagrodzenie 60tys.EUR

– czas realizacji: 18 miesięcy (rozliczenie 
w trzech równych transzach po 
zakończeniu kolejnych etapów prac.). 
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KONTYNUACJA PRESTIŻOWEJ WSPÓŁPRACY Z NAD SENSOREN KRIOGENICZNYM
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Wzajemna dystrybucja grafenu (EU i USA)
Partnerstwo z czołowym amerykańskim producentem grafitu - kontrakt Garmor INC (marzec 2022) 

AGP: dystrybucja GEFG UE 

 AGP wyłącznym dystrybutorem na terenie EU 
grafenu EFG – (grafen płatkowy o niskim 
stopniu utlenienia, posiadający tlenowe grupy 
funkcyjne na krawędziach płatków). 
Produkcja - GARMOR INC. z siedzibą w 
Orlando, USA (Spółka Asbury Carbons)

Garmor: dystrybucja HSMG w USA

 GARMOR  uprawniony do sprzedaży i 
dystrybucji na terenie USA produktów AGP:  
grafen HSMG i  koncentratów polimerowych 
zawierających grafen. Garmor przejęty w 2021 
przez Asbury Carbons
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BUDOWA POZYCJI NA ŚWIECIE, SZERSZE PORTFOLIO PRODUKTÓW W SPRZEDAŻY
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Partnerstwo z międzynarodowym koncernem

 Grafen AGP będzie dodawany do farby 
antykorozyjnej używanej w produkcji 
innowacyjnych półosi samochodowych nowej 
generacji w pojazdach najważniejszych 
europejskich producentów m.in. BMW, Mini, 
Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen oraz
FORD.

Stabilność potwierdzona w testach

 W marcu zakończone testy drogowe półosi 
pokrytych farbą z grafenem w koncernie BMW 
- grafen AGP wyróżnił się w testach jakością 
oraz stabilnością

Pokrycia antykorozyjne dla branży motoryzacyjnej
Kontrakt na przemysłowe ilości grafenu do produkcji 60t farby rocznie do 2028 (kwiecień 2022)
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*według graphical research

W 2027 EUROPEJSKI RYNEK FARB ANTYKOROZYJNYCH OSIĄGNĄĆ MA 4,5 MLD*
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Prografen - filament do druku 3D
Start sprzedaży przez Amazon i nową dedykowaną platformę e-commerce (maj 2022)

 Filament z grafenem - 40% wzrost 
wytrzymałości mechanicznej: odporność na 
ścieranie, współczynnik tarcia, stabilność 
wymiarów, łatwość wytłaczania 

 Zastosowanie w prototypowaniu, 
krótkoseryjnej produkcji, serwisie (druk części 
zamiennych)

 Komercjalizacja

– Sprzedaż przez resellerów (m.in.  Dania, 
Norwegia, Holandia, Niemcy, USA) 

– Obecność na największych targach druku 3D 
w USA (rapid + TCT Detroit)

– Produkt dostępny na całym świecie dzięki 
platformie Amazon

 Dostępne rodzaje filamentu Prografen:

• PLA oraz PLA z grafenem 

• PET-G oraz PET-G z grafenem 

• ABS oraz ABS z Grafenem (planowany)NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA
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Prografen - filament do druku 3D
Produkt dostępny na całym świecie dzięki e-commerce

Recenzje użytkowników:

Miałem przyjemność przetestować PLA z grafenem 
od Prografen i od razu na początku muszę przyznać, 
że dawno druk 3D na PLA nie sprawił i tyle radości….

… w testach na modelach tzw. „print-in-place” czyli 
takich których części są ruchome i powinny takie 
pozostać po skończonym druku i zdjęciu modelu z 
powierzchni roboczej, nie stwierdzono problemów a 
wręcz, odnoszę wrażenie, że dzięki przewodnictwu 
grafenu, trudniejsze elementy, o mniejszych 
tolerancjach, nie zgrzały i nie scaliły się w jedną 
bryłę…

Na uwagę zasługuje też fakt, że na tyle na ile jestem 
w stanie stwierdzić w warunkach domowego druku 
3D, PLA Graphene od Prografen ma bardzo dobre 
właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie, 
więc nawet po dość intensywnym skręcaniu i 
rozkręcaniu Dragon Egg na gwintach nie wystąpiły 
odkształcenia, a nalot powstały w wyniku tarcia o 
siebie powierzchni jest minimalny.
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Produkty w ofercie AGP
Start platformy www.Prografen.com (maj 2022)

Zastosowania: 
 wyspecjalizowana elektronika, sensory

Patenty
 sposób oddzielania grafenu od ciekłej 

matrycy formującej
 zastosowanie grafenu metalurgicznego 

HSMG oraz grafenowy czujnik 
wysokoenergetycznego promieniowania UV-C

Zastosowania: 
 kompozyty, żywice epoksydowe, filamenty

3d, farby, powłoki antykorozyjne, 
masterbatche

Patenty
 sposób wytwarzania utlenionego grafenu 

płatkowego
 sposób wprowadzania grafenu płatkowego 

do polimerów

Grafen 
(HSMG®)

Grafen 
płatkowy
Dyspersje GO (w różnych rozpuszczalnikach: 
H2O, IPO,aceton, etanol), 
Grafen płatkowy rGO i EOGO  

20

Wielkopowierzchniowy 
monowarstwowy grafen na różnych 
podłożach PMMA, kwarcu i Si/SiO2

Zastosowania: 
 zastosowanie w prototypowaniu, 

krótkoseryjnej produkcji, serwisie (druk 
części zamiennych)

Patenty
 Znak towarowy Prografen®

Prografen®

Filament do druku 3D 
z dodatkiem grafenu

TRZY GRUPY PRODUKTOWE, WŁASNA DYSTRYBUCJA

http://www.prografen.com/
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Nadchodzące produkty AGP

Farba 
antykorozyjna 
z grafenem

Żywice 
epoksydowe 
z grafenem

Ścieżki 
miedziane 
pokryte grafenem

Drut 
miedziany 
pokryty grafenem

enu

ZAAWANSOWANE PRACE NAD ROZWOJEM OFERTY



WYNIKI FINANSOWE
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1Q 2022 
Skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, dodatnia EBITDA pierwszy raz w historii

Sprzedaż produktów grafenowych
Współpraca z dotychczasowymi i nowymi 

partnerami 

Filament z grafenem

Pierwsze zatowarowania partnerów - Prografen

Umowy komercyjne

Realizacja umów z partnerami komercyjnymi

1Q 2022 WSPÓŁPRACE KOMERCYJNE I DYSTRYBUCJA FILAMENTU ZACZYNAJĄ WYRAŹNIE KONTRYBUOWAĆ DO P&L

23

23 18

73

32

199

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22

Przychody ze sprzedaży produktów*
(tys. PLN)

+7,7x

+37% 
vs cały
FY2021

-616

-364
-259 -240

291

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22

EBITDA** 
(tys. PLN) dodatnia 

EBITDA

* Przychody ze sprzedaży produktów 0,2mln PLN; Raportowane przychody 1,4mln PLN zawierają efekt rozpoznania zmiany stanu produktów – związaną z projektami R&D i magazynem m.in. filamentu
** W tym amortyzacja 0,4mln PLN 
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2022 nowy etap komercyjny
Cel 4Q 2022 – dojście do dodatniego cash flow z działalności operacyjnej

Źródła finansowania Wydatki

CEL 2026+ - PEŁNE PRZEMYSŁOWE WDROŻENIE 2-3 PROJEKTÓW PRZY ZACHOWANIU MARŻY EBITDA NA POZIOMIE OKOŁO 30%
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Dynamiczny rozwój komercyjny - podsumowanie
2022 nowy etap komercyjny – certyfikowane produkty, własna produkcja, prestiżowe partnerstwa

Własne laborartorium i zaplecze 
technologiczne , moce produkcyjne:

Tlenki Grafenu - produkcja 100kg/rocznie 
(reaktor do wytwarzania grafenu z grafitu, 
metoda eksfoliacji)

Prografen - produkcja filamentu do druku 
3D – do 40t rocznie

HSMG – własny reaktor do wytwarzania 
grafenu HSMG 150m2 rocznie

Skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży 
produktów do 199tys. PLN w 1Q22  o 37% 
więcej niż w całym 2021

Dodatnia EBITDA pierwszy raz w historii

Stały rozwój oferty produktów z grafenem  

Dzięki IPO (debiut listopad 2021) i środkom 
pozyskanym z emisji  (6,6mln zł) postępy 
R&D i start produkcji 

Cel - pełne przemysłowe wdrożenie 2-3 
projektów przy zachowaniu marży EBITDA 
na poziomie około 30%  (5lat) 
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Innowacyjna technologia,
Własna produkcja

Dynamiczna 
komercjalizacja

Skokowy 
wzrost

2022 - SKOKOWY ROZWÓJ KOMERCYJNY – EFEKT PRAC ROZWOJOWYCH I INWESTYCJI  

Ochrona patentowa i certyfikacja otwiera 
nowe możliwości 

Skala przemysłowa (Farby antykorozyjne, 
Prografen)

Własna dystrybucja kontrybucja do 
przychodów

Komercyjna orientacja - zastosowania i 
współprace R&D z szeregiem partnerów 
biznesowych projektów pilotażowych i 
partnerstw



Dziękujemy za uwagę

Kontakt dla mediów: pr@agp-corp.com Michał Wierzchowski ccgroup

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@agp-corp.com Agata Dzięciołowska ccgroup
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