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LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Przekazuję Państwu raport roczny Advanced Graphene Products S.A. (AGP) 

za 2021 rok. Jest to pierwszy raport roczny sporządzony przez AGP będącą 

spółką publiczną, której akcje są notowane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  

Ubiegły rok był bardzo ważny zarówno dla nas, jak i dla naszych Akcjonariuszy, ponieważ w czerwcu 

2021 roku przeprowadziliśmy publiczną ofertę akcji serii C, z której na realizację planów 

inwestycyjnych, komercjalizację i rozwój pozyskaliśmy blisko 6,6 mln zł netto. Debiut akcji Spółki na 

rynku NewConnect miał miejsce 29 listopada 2021 roku. Obecność na NewConnect stanowi dla nas 

kolejny etap na drodze rozwoju. Chciałbym podkreślić, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie 

wytężona praca całego Zespołu, a także wiara w sukces realizacji naszych planów oraz silne wsparcie 

dotychczasowych Inwestorów i Akcjonariuszy. 

Zgodnie z naszymi deklaracjami środki pozyskane z emisji akcji serii C wykorzystujemy m.in. na 

zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę parku maszynowego, realizację i komercjalizację 

projektów R&D, pozyskanie niezbędnej certyfikacji oraz promocję i marketing. Środki te pozwoliły nam 

w szczególności sfinansować uzyskanie rejestracji REACH dla substancji chemicznych, a także zakończyć 

inwestycję w linię produkcyjną do filamentu do drukarek 3D i kontynuować projekty B+R. 

Zainwestowane środki już procentują i na wiosnę 2022 roku zmaterializowało się kilka zaplanowanych 

kroków w kierunku komercjalizacji naszych produktów.  

Bardzo ważnym wydarzeniem dla przyszłości Spółki było uzyskanie w marcu br. rejestracji REACH, która 

jest niezbędna, aby Spółka mogła prowadzić aktywność w branży chemicznej i nanomateriałów oraz 

umożliwia import, stosowanie oraz dystrybucję grafenu w skali przemysłowej (do 10 ton rocznie) na 

terenie Unii Europejskiej. 

Osiągnęliśmy także istotne postępy w ekspansji zagranicznej, pozyskując nowych globalnych 

partnerów oraz kontynuując i rozszerzając współpracę z dotychczasowymi partnerami. Od początku 

tego roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Unii Europejskiej grafenu 

funkcjonalizowanego krawędziowo (EFG) produkowanego przez GARMOR INC., spółkę zależną 

amerykańskiego koncernu Asbury Carbons. Natomiast GARMOR jest uprawniony do sprzedaży i 

dystrybucji na terenie USA produktów Spółki, takich jak grafen HSMG (High Strength Metallurgical 

Graphene), a także koncentratów polimerowych zawierających grafen.  

Podpisaliśmy również długoterminową umowę z Nanosphere sp. z o. o. na dostarczanie grafenu, który 

docelowo posłuży do produkcji 60 ton rocznie farby antykorozyjnej używanej w produkcji 

innowacyjnych półosi samochodowych nowej generacji w pojazdach najważniejszych europejskich 
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producentów m.in. BMW, Mini, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen. Jest to część szerszego 

projektu realizowanego przez wiodącego producenta półosi napędowych NEAPCO Europe.  

Kontynuujemy także długoterminową współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space 

Agency - ESA), przystępując do umowy dotyczącej opracowania prototypu czujnika służącego do 

pomiaru temperatury i natężenia pola magnetycznego na bazie grafenu HSMG (High Strength 

Metallurgical Graphene). Wartość kontraktu z ESA wynosi 60 tys. EUR, a zlecenie ma zostać 

zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejny realizowany projekt dla ESA, po 

współpracy przy projekcie sensora kriogenicznego, to potwierdzenie uznania najwyższej jakości 

naszych rozwiązań. 

Naszym największym i najbardziej perspektywicznym osiągnięciem, a także realizacją planów 

przedemisyjnych, jest rozpoczęcie promocji, dystrybucji i sprzedaży filamentu do drukarek 3D marki 

Prografen. Obecnie filament będący w naszej ofercie jest jedynym szeroko dostępnym filamentem z 

dodatkiem grafenu, który znacząco poprawia właściwości materiałowe wydruków. Posiadamy w 

ofercie także filament kolorowy i transparentny bez dodatku grafenu, wykonany z najwyższej jakości 

komponentów PETG i PLA. Sprzedaż i dystrybucja na rynku międzynarodowym prowadzona jest  przez 

naszych partnerów handlowych, własną platformę e-commerce (www.prografen.com), a także za 

pośrednictwem platformy Amazon, co umożliwia Spółce dostęp do zagranicznych rynków zbytu tego 

produktu. Jestem przekonany, że sprzedaż filamentów zwiększy skalę naszej działalności i przełoży się 

na wzrost przychodów i przepływów z działalności operacyjnej Spółki jeszcze w tym roku. 

Z dumą mogę powiedzieć, że Advanced Graphene Products jest pierwszą firmą, która komercjalizuje 

grafen, oferując filament do druku 3D z dodatkiem grafenu w skali komercyjnej oraz dostarczając 

grafen w skali przemysłowej do produkcji farb antykorozyjnych. 

Jestem przekonany, że ten rok będzie przełomowy dla naszej Spółki. Inwestycje poczynione w ciągu 

ostatnich lat i podpisane kontrakty na komercjalizację naszych produktów zaczęły przynosić wymierne 

efekty w postaci wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych. Jesteśmy przygotowani pod 

względem produkcyjnym i komercyjnym na przemysłową produkcję i dystrybucję grafenu do farb 

antykorozyjnych i filamentu 3D. Rozwijamy kolejne zastosowania grafenu w przemyśle, takie jak: 

żywice epoksydowe z grafenem, ścieżki miedziane pokryte grafenem, czy drut miedziany pokryty 

grafenem. Naszym celem jest osiągnięcie w tym roku widocznego wzrostu przychodów, a pod koniec 

tego roku także wypracowanie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.  

Na zakończenie chciałbym w imieniu Zarządu podziękować naszym Akcjonariuszom i Inwestorom za 

okazane nam zaufanie. Państwa zainteresowanie ofertą publiczną AGP było dla nas potwierdzeniem 

przyjętego przez nas kierunku rozwoju Spółki. Składam również podziękowania Radzie Nadzorczej za 

wkład pracy w rozwój Spółki. 

Podziękowania kieruję również do wszystkich naszych Pracowników, którzy przyczynili się do realizacji 

celów, jakie założyliśmy do wykonania w ubiegłym roku. 

 

http://www.prografen.com/
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Z poważaniem, 

 

Maciej Gałązka 

Prezes Zarządu 

Advanced Graphene Products S.A. 
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