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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z uzyskaniem dostępu do Elektronicznego Systemu 
Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, o zawarciu w dniu 12 stycznia 2022 roku umowy MTA (ang. Material 
Transfer Agreement) z LG Display („Umowa”) - światowym liderem technologii OLED dla rynku telewizorów z Korei 
(„Partner”).

MTA (Material Transfer Agreement) to umowa oznaczająca z biznesowego punktu widzenia formalne wejście we 
współpracę, tj. formalne rozpoczęcie testów emiterów przez partnera i wejście w wielomiesięczne rozmowy 
biznesowe. Standardowo potencjalne efekty takiej współpracy są możliwe do osiągnięcia w perspektywie 12-18 
miesięcy.

Na podstawie ww. umowy MTA Spółka będzie wysyłała swoje produkty do Partnera z Korei w celu ich ewaluacji i 
wspólnych testów.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ podpisanie MTA jest etapem rozmów 
biznesowych, którego nie osiąga ponad 90% technologicznych spółek i krokiem do którego nie dochodzi w 
przeważającej większości relacji startup-korporacja. Jest to druga umowa typu MTA podpisana przez Spółkę. W 
zeszłym roku Spółka podpisała pierwszą MTA z japońskim konglomeratem chemicznym wchodzącym w skład 
grupy będącej jednym z największych globalnie producentów samochodów i autobusów oraz komponentów do 
elektroniki użytkowej. Uzyskane zainteresowanie rynkowe uzasadnia kontynuację przez Spółkę prac nad 
autorskimi emiterami OLED nowej generacji, zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji w projekcie.
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