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1.1. Krótki opis historii  

Noctiluca to spółka technologiczna, która specjalizuje się w syntezie materiałów emisyjnych (substancji w 

postaci „proszku”) wykazujących właściwości TADF, które będą stanowiły główny element warstwy emisyjnej 

diod OLED, służących w dalszej kolejności do budowy i produkcji urządzeń elektronicznych - wyświetlaczy 

(telewizorów, monitorów, smartfonów, tabletów, urządzeń wearables czy urządzeń VR) oraz źródeł światła 

(lampy).  

Noctiluca S.A. została wydzielona jako spin-off z Synthex Technologies sp. z o.o. i obecnie funkcjonuje jako 

osobny podmiot, którego celem jest badanie i rozwój autorskich technologii dla rynku OLED oraz ich 

komercjalizacja wraz z partnerami branżowymi. 

Spółka została założona przy udziale inwestorów finansowych – R Ventures I ASI Sp. z o.o., oraz ASI 

Valuetech Seed Sp. z o.o. i Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Sp. z o.o. (fundusze w ramach programu 

NCBR Bridge Alfa). Działalność Spółki skupia się na wdrożeniu innowacyjnych emiterów trzeciej i czwartej 

generacji, tj. wykazujących właściwości TADF (ang. Thermally Activated Delayed Fluorescence, Termicznie 

Aktywowana Opóźniona Fluorescencja) i hiperfluorescencję, w procesie produkcyjnym diod, paneli, matryc i 

wyświetlaczy OLED.  

W celu sfinansowania prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz doprowadzenia do komercjalizacji 

produktów Noctiluca, Spółka pozyskała inwestorów finansowych o specyfice venture builder, którzy oprócz 

inwestycji własnej wspierają ją także w pozyskiwaniu niezbędnego kapitału oraz rozwijaniu działalności 

biznesowej. 

Rok 2019 

Pierwszym przełomem technologicznym w działalności Noctiluca było opracowanie własnego, autorskiego 

algorytmu matematycznego, wykorzystywanego w zaawansowanych obliczeniach matematycznych DFT 

(metody oparte na Teorii Funkcjonałów Gęstości). Algorytm pozwala na komputerowe projektowanie (ang. in 

silico) parametrów emiterów z dużo większą precyzją, co przekłada się na skrócenie początkowych etapów 

procesu B+R. W trakcie obliczeń DFT Noctiluca zaprojektowała element struktury emitera, który wykazuje 

bardzo silny efekt TADF i daje możliwość konfigurowania go (dopasowania) do różnych specyfikacji matryc 

OLED poszczególnych producentów wyświetlaczy. Doprowadziło to do przełomowego odkrycia przez Spółkę 

nowej, unikalnej rodziny emiterów najnowszej generacji, które dzięki swoim właściwościom pozwalają na 

elastyczne dostosowywanie ich cech do specyfikacji technicznej matrycy i skrócenie czasu koniecznego na 

wejście w partnerstwo i rozpoczęcie komercjalizacji (szerszy opis w podrozdziale 1.2.4. „Strategia 

komercjalizacji” w sekcji „Przewagi konkurencyjne”). 

W ciągu pierwszego roku działalności Zespół Noctiluca wykonał z sukcesem obliczenia dla niemal tysiąca 

potencjalnych struktur emiterów TADF, spośród których laboratoryjnie zsyntetyzowanych zostało ponad 

kilkadziesiąt emiterów o czystości elektronicznej i właściwościach TADF, a najlepsze z nich zostały przekazane 

do weryfikacji technologicznej w zewnętrznych laboratoriach. 

Jeszcze w 2019 r. zrealizowano pierwsze zlecenia syntezy kontraktowej emiterów (produkcja i sprzedaż 

emiterów obecnych na rynku) dla międzynarodowego partnera – Ossila, dla którego Zespół Noctiluca 

zsyntetyzował kilkanaście związków OLED, potwierdzając tym samym kompetencje Zespołu w dziedzinie 

syntezy emiterów. 

Rok 2020 

W roku 2020 Noctiluca kontynuowała rozwój swoich autorskich technologii, a także budowała 

międzynarodowy Zespół oraz pozyskiwała nowych partnerów biznesowych w celu komercjalizacji produktów. 

Na przełomie I i II kwartału zakończono negocjacje z kluczowym nowym członkiem Zespołu ds. Business 

Development. Do rady doradczej Noctiluca dołączył Sri Peruvemba, jeden z liderów światowego rynku OLED 

i członek zarządu w Society for Information Display (SID). To największa na świecie organizacja zrzeszająca 

wiodące firmy branży OLED. W całym łańcuchu wartości, SID szacuje, że rynek wyświetlaczy osiągnie 

wartość 162 mld USD w 2022 r. Sri Peruvemba posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży elektronicznej 
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obejmującej marketing wyświetlaczy LCD, CRT, TFEL, OLED, LED, plazmowych i ePaper na rynku 

mobilnym, przemysłowym, medycznymi telewizji. Pełnił on funkcję CMO w E Ink Corporation (wzrost 

wartości z $20m do $1.4 mld), a także zajmował wyższe stanowiska w Cambrios, Sharp Corp, TFS Inc, Planar 

Systems i Suntronic Technology.  

W lipcu i sierpniu Noctiluca zakwalifikowała się do trzech prestiżowych międzynarodowych programów 

akceleracyjnych: 

• [USA] I-Zone SID – zaproszenie oraz ekspozycja w I Zone (elitarna przestrzeń z wybranymi 

spółkami określanymi mianem “przyszłości świata display”) podczas DisplayWeek 2020, gdzie 

członek rady doradczej Noctiluca Sri Peruvemba moderował najbardziej prominentną dyskusję 

– CEO Forum;  

• [EUROPA] Tech Tour dla sektora fotonicznego – dołączenie do paneuropejskiego TechTour w 

ramach ścieżki fotonicznej;  

• [AZJA] Garage+ – dołączenie Noctiluca do tajwańskiego programu Garage+ (tajwańscy 

producenci mają znaczący udział w globalnej produkcji OLED). 

Rok 2020 był istotny z punktu widzenia pozyskania potencjalnych partnerów do dalszej komercjalizacji 

emiterów Spółki. Spółka nawiązała relacje z najważniejszymi graczami technologii nanoszenia termicznego w 

wysokiej próżni (PVD) i druku  (IJP) paneli OLED. Rozpoczęto rozmowy nt. wspólnego rozwoju technologii i 

komercjalizacji emiterów z kilkudziesięcioma partnerami technologicznymi oraz potencjalnymi odbiorcami. 

Noctiluca wkroczyła w 2020 roku w etap rozmów i negocjacji z pięcioma czołowymi graczami rynku OLED 

(nazwy są objęte tajemnicą handlową i nie mogą zostać przytoczone), z czego z dwoma podpisała pierwsze 

kluczowe z perspektywy docelowej komercjalizacji umowy NDA. 

Spółka rozpoczęła również współpracę w zakresie realizacji potencjalnego Proof-of-Concept (testowanie 

emiterów pod zamówienie klienta) z odbiorcą branżowym – producentem pasywnych paneli OLED, który zlecił 

Noctiluca przygotowanie zielonego emitera TADF do zastosowań w technologii druku. 

W ramach współpracy Spółka opracowała kolejną, nową rodzinę emiterów TADF, wykorzystując specjalnie w 

tym celu zaprojektowany rdzeń. Zsyntetyzowano kilkanaście emiterów o parametrach niezbędnych do 

zastosowania w druku (ink-jet printing).  

W 2020 r. Noctiluca dokonała pierwszego zgłoszenia patentowego na rodzinę związków TADF (TADF 

compounds family) – łącznie kilkaset autorskich emiterów. 

W 2020 roku spółka zrealizowała również około 620 tys. zł przychodów z tytułu realizacji syntezy kontraktowej 

emiterów (tj. emiterów generycznych, a nie własnych emiterów nowej generacji nad którymi Spółka pracuje). 

Zrealizowane w 2019 i 2020 roku sprzedaże potwierdziły bardzo wysokie kompetencje technologiczne Zespołu 

– na świecie jest bardzo niewiele podmiotów, które są w stanie efektywnie syntetyzować związki chemiczne o 

wysokich wydajnościach dla optoelektroniki. Spółka zdecydowała, że w 2021 roku nie będzie realizowała 

kolejnych zleceń syntezy kontraktowej, tylko skupi się w pełni na rozwoju portfolio własnych 

produktów/własnej technologii (emiterów) – własne IP jest kluczową długoterminowa przewagą 

technologiczną. 

Pod koniec roku, w grudniu 2020, potencjał rozwiązań Spółki został dostrzeżony w raporcie Absolute Reports® 

GLOBAL OLED BLUE EMITTER MARKET RESEARCH REPORT 2020. Noctiluca została wskazana jako 

jeden z TOP 5 globalnych graczy pracujących nad wdrożeniem niebieskiego emitera OLED (kluczowy 

emiter odpowiadający za zdecydowaną większość emitowanego przez wyświetlacze światła) w towarzystwie 

takich spółek technologicznych jak Idemitsu (kapitalizacja 630 mln USD), CYNORA (wycena 165 mln USD1), 

Kyulux (szacowana wycena na poziomie 200 mln USD, 34,3 mln USD pozyskane w 2021 r. w rundzie B, 

planowana runda C na 45 mln USD oraz docelowo IPO2) i Universal Display Corporation (kapitalizacja 11.2 

miliarda Nasdaq). 

 
1 CB Insights (2021). 
2 Mergermarket (2021). 
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W grudniu Spółka podpisała również umowę na dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.1 (wartość projektu: 3.418.026,80 zł). 

Rok 2021 

Rok 2021 przyniósł kolejny przełom zarówno w zakresie technologicznym, jak i biznesowym.  

W styczniu Noctiluca została zaproszona do przedstawienia swoich osiągnięć w zakresie emiterów trzeciej 

generacji (TADF) na prestiżowym technicznym seminarium Bay Area Society for Information Display 

(BASID) w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.  BASID dociera bezpośrednio do kluczowych decydentów w 

działach technologicznych gigantów pokroju Apple, Intel, Samsung, Konica Minolta i wielu innych; szacowany 

zasięg to blisko 200 decydentów z obszaru technologii związanych z wyświetlaczami. Society for Information 

Display to również organizator największych globalnych targów branży wyświetlaczy – SID Display Week3, 

którego Noctiluca była uczestnikiem we wrześniu 2020. 

Również w styczniu jedna z wiodących firm badań nad rynkiem, Lux Research, opublikowała raport branżowy, 

w którym uwzględniła profil Noctiluca jako istotnego, wschodzącego gracza rynku OLED. Pozwoliło to 

zwiększyć zasięg komunikacji rynkowej Spółki o istotne branżowo korporacje, będące członkami Lux 

Research. 

Pod koniec I kwartału 2021 r. Zespół badawczy Noctiluca odkrył w ramach obliczeń DFT kolejną grupę 

prostych struktur (wolnych patentowo), o bardzo prostej syntezie (niski koszt wytwarzania związków) i bardzo 

dobrych parametrach TADF. Zsyntetyzowano kilkadziesiąt z nich i potwierdzono oczekiwane parametry. Ten 

sukces badawczy spowodował wstrzymanie na parę miesięcy dalszych prac nad obliczeniami DFT i 

przystąpienie do intensywnych prac związanych z syntezą i testowaniem struktur związków, w celu złożenia 

kolejnego zgłoszenia patentowego. Dokonane odkrycie pozwoliło na podwojenie, a nawet potrojenie 

docelowego potencjału Spółki (odkrycie dotyczyło struktur łącznie kilkuset różnych emiterów).  

Pod koniec kwietnia 2021 r. Spółka przeskalowała syntezę kilkudziesięciu emiterów TADF (około 10% 

najbardziej rokujących z wszystkich kilkuset zgłoszonych przez Spółkę w ramach pierwszego zgłoszenia 

patentowego), zwiększając swój potencjał produkcyjny. Osiągnięte rezultaty pozwoliły 20-krotnie zwiększyć 

miesięczny potencjał produkcyjny emiterów dedykowanych do druku (technologia IJP) oraz 5-krotnie 

zwiększyć potencjał produkcyjny emiterów dedykowanych do technologii nanoszenia termicznego w wysokiej 

próżni (technologia PVD). Zwiększenie możliwości produkcyjnych o takiej skali znacząco przekroczyło 

wstępne założenia i pozwoliło na planowanie procesu testowania nowych emiterów, które odkryto w ostatnich 

miesiącach. 

Drugi kwartał 2021 r. przyniósł przełom biznesowy – podpisanie pierwszej umowy MTA (ang. Material 

Transfer Agreement – dokument oznaczający z biznesowego punktu widzenia formalne wejście we współpracę, 

tj. formalne rozpoczęcie testów emiterów przez partnera i wejście w wielomiesięczne rozmowy biznesowe) z 

japońskim konglomeratem chemicznym. Podmiot ten wchodzi w skład grupy będącej jednym z największych 

globalnie producentów samochodów i autobusów oraz komponentów do elektroniki użytkowej. Jest on również 

producentem podzespołów elektronicznych, a także dostawcą związków chemicznych dla praktycznie 

wszystkich czołowych graczy z top 10 rynku wyświetlaczy. Koncern chce testować materiały Noctiluca 

(dotyczące technologii PVD) pod kątem ich dalszej dystrybucji i stosowania w swoich Spółkach zależnych. 

W czerwcu nastąpiło podpisanie umowy kolejnego dofinansowania, przyznanego w ramach europejskiego 

programu ActPhast4.0 wspierającego komercjalizację nauki. Spółka otrzymała 0,1 mln euro dofinansowania 

(Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, w ramach 

programu StartUp Europe finansowanego przez Komisję Europejską – wsparcie innowacyjnych projektów z 

obszaru fotoniki). Celem realizacji projektu jest opracowanie paneli/diod z emiterami Spółki i przebadanie ich 

właściwości wraz z Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy). 

Również w czerwcu Noctiluca podpisała umowę na budowanie i testowanie paneli OLED opartych o emitery 

Spółki z Industrial Technology Research Institute Taiwan (ITRI) – najważniejszą agencją rozwoju wysokich 

 
3 Strona internetowa DisplayWeek wraz z listą uczestników uwzględniającą Noctiluca: 

http://www.displayweek.org/2021/Exhibitors-Sponsors/Exhibitor-List (dostęp z 14 grudnia 2021 r.). 

http://www.displayweek.org/2021/Exhibitors-Sponsors/Exhibitor-List
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technologii i przemysłu na Tajwanie, skupiającą kompetencje zarówno w zakresie rozwoju technologii, jak i 

inwestycji w projekty technologiczne. ITRI to jeden z najważniejszych konglomeratów badawczo-

rozwojowych w tej części świata. Jest także partnerem cennym ze względu na posiadane relacje biznesowe z 

potencjalnymi odbiorcami technologii w całej Azji. 

Spółka rozpoczęła także współpracę z Uniwersytetem Kyung Hee w Seulu, czołowym dla rozwoju technologii 

OLED uniwersytetem w Korei, wraz z którym zbudowała własny zespół badawczo-rozwojowy w Korei. Na 

bazie długoterminowej współpracy z KHU (Kyung Hee University), w koreańskim laboratorium Noctiluca 

testowane są różnorodne materiały emisyjne w technologii PVD, których rezultaty są bazą dla selekcji 

materiałów do czwartego etapu komercjalizacji emiterów, czyli budowania i testowania panelu w zewnętrznym 

laboratorium. W ramach tej współpracy, doradcą technicznym spółki został Prof. Jang Hyuk Kwon, wybitny 

specjalista w dziedzinie urządzeń OLED na bazie emiterów, w szczególności emiterów TADF, który w 

przeszłości był wiodącym technologiem Samsunga oraz współpracował z LG – dwoma liderami rynku OLED.    

W lipcu Noctiluca dołączyła do organizacji zrzeszających europejskich i polskich reprezentantów branży 

fotonicznej – PhotonHub Europe oraz Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Organizacje te będą 

kluczowym ogniwem dla Spółki w kolejnej perspektywie budżetu UE, w której silny nacisk kładziony jest na 

współpracę międzynarodową europejskich ośrodków oraz na specjalizację w obszarach zaawansowanych 

technologii.  

Pod koniec sierpnia Spółka ustaliła wstępne warunki współpracy po negocjacjach z drugim już konglomeratem 

chemicznym z Japonii (globalny koncern motoryzacyjny, który jest inwestorem m.in. jednego z czołowych 

producentów wyświetlaczy OLED, specjalizującego się w technologii druku (IJP)). Określony został zakres 

możliwej współpracy i model funkcjonowania, nie tylko w Japonii, ale potencjalnie również w Chinach oraz na 

Tajwanie. 

Z końcem III kwartału zakończył się (po stronie Noctiluca) wspólny projekt rozwojowy z europejskim 

producentem paneli, który zlecił Noctiluca przygotowanie emitera w kolorze zielonym do zastosowania jako 

źródła światła. Po dostarczeniu oczekiwanych przez europejskiego partnera związków (ostatni etap w 

umówionym zakresie współpracy) partner ten potwierdził chęć rozszerzenia współpracy o kolejne materiały 

(oprócz emiterów również hosty) oraz rozpoczęcie wdrożeń technologii Spółki w swoim produkcie w 2022 

roku. Projekt docelowo powinien przełożyć się na sprzedaż komercyjną zielonych emiterów TADF do tego 

partnera. 

Na bazie postępów w działalności B+R Spółka wypracowała kolejną przewagę konkurencyjną, tj. potwierdziła 

swoje kompetencje w zakresie tworzenia i syntezy emiterów TADF do technologii druku (IJP). Parametry 

zsyntetyzowanych (drugi etap procesu komercjalizacji) przez Noctiluca emiterów do zastosowań w elektronice 

drukowanej okazały się dorównywać parametrami  emiterom TADF stosowanym w metodzie nanoszenia 

termicznego w wysokiej próżni (technologia PVD), co stanowi ewenement technologiczny w branży. Postęp 

udało się osiągnąć we wszystkich poszukiwanych przez rynek kolorach – RGB (Red, Green, Blue). 

Dysponowanie pełną paletą RGB stanowi unikalną przewagę na tle konkurencji, gdyż dotychczasowy status 

quo w tym zakresie wskazywał, że parametry emiterów TADF do PVD były wielokrotnie lepsze niż emiterów 

TADF do IJP (co też stanowi podstawową barierę rozwoju rynkowego technologii druku IJP OLED-ów).  
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Wykres 1. Historia Noctiluca 

 

Źródło: Noctiluca 

1.2. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 

usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 

poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 

poszczególnych produktów 

1.2.1. Wprowadzenie 

Noctiluca jest technologiczną spółką zajmującą się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych, które 

są wykorzystywane do produkcji wyświetlaczy oraz oświetlenia OLED nowej generacji. 

Związki chemiczne, które projektuje i syntezuje Noctiluca, są nazywane emiterami. Są to organiczne związki, 

które pod wpływem wzbudzenia ładunkiem elektrycznym emitują światło o określonym kolorze. Ta właściwość 

umożliwiła rozwój nowoczesnej technologii wyświetlania – OLED. OLED to skrót od ang. Organic Light 

Emitting Diode, oznaczającego organiczną diodę elektroluminescencyjną (emitującą światło pod wpływem 

ładunku elektrycznego). Jest to technologia wyświetlania, która oferuje liczne zalety dotyczące jakości 

wyświetlania oraz wydajności urządzeń, które ją wykorzystują – z tych powodów od kilku lat w szybkim tempie 

podbija rynki urządzeń elektronicznych, zawierających wyświetlacze, wypierając jednocześnie starsze 

technologie. 

Emitery OLED mają postać „proszku” i stanowią kluczowy element każdego wyświetlacza OLED. Proszek ten 

jest zamykany wewnątrz specjalnej diody. Z takich diod tworzy się panel OLED, następnie matrycę, by na 

końcu dzięki wszystkim tym warstwom uzyskać gotowy wyświetlacz OLED, emitujący obraz oglądany przez 

użytkownika. 

Ponieważ emitery OLED pozwalają na uzyskanie panelu, który nie wymaga dodatkowego podświetlenia jak 

np. LCD (gdyż sam emituje światło dzięki emiterom), wyświetlacze konstruowane w tej technologii mogą być 

dużo cieńsze, lżejsze i bardziej wydajne. Podłoże panelu OLED może być elastyczne, a co za tym idzie – całe 

wyświetlacze (ekrany) OLED mogą być zwijane lub wykorzystywane w giętkich urządzeniach elektronicznych. 

Te cechy technologii OLED sprawiają, że ma ona bardzo szerokie możliwości zastosowania, a rynek 

producentów urządzeń, które ją wykorzystują, stale rośnie. Wśród zastosowań OLED wymienić można m.in.: 

• ekrany smartfonów, 

• telewizory, 

• monitory i laptopy, 
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• urządzenia ubieralne (wearables), 

• nowoczesne panele i ekrany w samochodach, 

• oświetlenie. 

Głównym celem biznesowym Noctiluca jest projektowanie, wytwarzanie, synteza oraz optymalizacja 

parametrów autorskich emiterów OLED trzeciej i czwartej generacji na potrzeby zastosowań 

przemysłowych. 

1.2.1.1. Budowa wyświetlacza OLED 

Wyświetlacze OLED, jak opisano powyżej, mogą być stosowane w rozmaitych rodzajach urządzeń, które 

wyświetlają obraz widziany przez użytkownika – są to zarówno niewielkie urządzenia ubieralne, jak i smartfony 

czy duże ekrany telewizorów. Budowa ekranu OLED jest jednak zawsze strukturalnie taka sama – każdy 

wyświetlacz składa się z kilku/kilkunastu warstw, które razem dają obraz widoczny dla użytkownika 

urządzenia. Schematycznie budowę takiego wyświetlacza przedstawia poniższy rysunek. 

Rysunek 1. Warstwowa budowa wyświetlacza OLED 

    

Źródło: http://www.merckmillipore.com  

1.2.1.2. Ewolucja technologii wyświetlaczy 

Rozwój technologii wyświetlaczy najwyraźniej prześledzić można na przykładzie ewolucji telewizorów, które 

przeszły jej cztery główne etapy: od lamp katodowych (CRT) poprzez telewizory plazmowe (wiodąca wczesna 

opcja cyfrowa, wykorzystująca światło UV, emitowane przez wzbudzone do stanu plazmy gazy takie jak ksenon 

i neon, padające na luminofor o odpowiednim kolorze), następnie technologię LCD (technologia 

ciekłokrystaliczna – wytwarza obrazy, poprzez blokowanie lub przepuszczanie światła z podświetlającego 

źródła, przez warstwę wrażliwych na pole elektryczne ciekłych kryształów i szereg filtrów polaryzujących), by 

wreszcie dotrzeć do telewizorów z diodami organicznymi (OLED), które wykorzystują organiczne, świecące 

materiały i eliminują potrzebę podświetlania licznych warstw wyświetlacza. 

http://www.merckmillipore.com/
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Rysunek 2. Ewolucja wyświetlaczy na przykładzie telewizorów 

 

Źródło: Noctiluca 

Dominująca dziś na rynku dużych wyświetlaczy technologia LCD (w tym technologia QLED, która jest jej 

rozwinięciem) mimo wysokiego zaawansowania technicznego matryc (technologia LCD osiągnęła już 

maksimum swojej możliwej wydajności), nadal opiera się na technologii sprzed kilkudziesięciu lat. Matryce 

LCD wciąż wymagają stosowania mechanizmów poprawiających obraz, a i tak oferują względnie niski kontrast 

i słabe odwzorowanie czerni.   

Problemy LCD nie występują w matrycach OLED, które zdążyły już zdominować rynek wyświetlaczy 

smartfonów i zaczynają wypierać LCD i LED z rynku wyświetlaczy telewizorów ze względu na swoje liczne 

przewagi: 

• ponad 200 razy krótszy czas reakcji (0.01 ms w porównaniu do 2-12 ms w technologii LCD 

LED), 

• największy kontrast oraz jasność spośród obecnych technologii wyświetlaczy, 

• większa skala barw, 

• odwzorowanie barw pozwalające uzyskać szeroką gamę kolorów (wide-gamut RGB; 

profesjonalne monitory dla grafików typu LED LCD tylko zbliżają się do tego poziomu), 

• kąt widzenia dochodzący do 180°,  

• znacznie niższa waga i grubość (ultracienkie wyświetlacze pozwoliły firmie LG na stworzenie 

telewizora LG OLED W9, który w najgrubszym miejscu ma 4 mm grubości), 

• możliwość uzyskania elastycznych ekranów i źródeł światła, 

• znacznie krótszy czas reakcji urządzenia.  

Na rynku obserwujemy silny proces wypierania technologii LCD i LED przez OLED, która dzięki 

swoim właściwościom pozwala osiągać coraz wyższą wydajność urządzeń oraz tworzyć elastyczne 

ekrany i źródła światła. Obecnie wiodący na rynku gracze nie kontynuują inwestycji w utrzymanie 

mocy wytwórczych w technologii LCD, a skupiają się na zwiększaniu mocy wytwórczych w technologii 

OLED. 

1.2.1.3. Czym jest emiter 

Emitery OLED, produkcją których zajmuje się Noctiluca, to związki chemiczne w postaci „proszku”, które 

stanowią kluczowy element wyświetlacza OLED, będąc jednocześnie jedną z warstw każdego wyświetlacza. 

Emiter jest zamykany wewnątrz diody, która staje się elementem panelu, tworzącego następnie matrycę, a na 

końcu – gotowy wyświetlacz OLED.  

LCD

CRT

Plasma

2020 OLED 2030 OLED
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Rysunek 3. Elementy składowe wyświetlacza OLED 

 

Źródło: Noctiluca 

Emitery OLED są związkami chemicznymi odpowiadającymi za świecenie – stanowią więc kluczowy 

element struktury wyświetlaczy OLED.  

Jakość obrazu wyświetlanego przy użyciu technologii OLED, nasycenie kolorów i intensywność świecenia w 

przeważającej części zależą od parametrów emitera, które ewoluowały wraz z rozwojem branży.  

Technologie OLED zostały podzielone na generacje, w zależności od charakterystyki emitera, która determinuje 

właściwości budowanej przy jego użyciu diody:  

• I generacja – diody fluorescencyjne – słaba wydajność energetyczna, dobra jakość koloru; 

• II generacja – diody fosforescencyjne – dobra wydajność energetyczna, słaba jakość koloru, efekt 

wypalenia, brak emitera koloru niebieskiego; 

• III generacja – oparte o efekt TADF, odporne na wypalanie, dobra wydajność, emitery niebieskie 

w trakcie opracowywania, dobry kolor; 

• IV generacja – hiperfluorescencja – połączenie generacji I i III, dające zarówno wysoką 

wydajność energetyczną, dobrą jakość koloru, jak i wysoką odporność na wypalenie. 

Rysunek 4. Generacje emiterów OLED 

 

Żródło: Noctiluca 

Obecnie wykorzystuje się przede wszystkim emitery drugiej generacji, tzw. fosforescencyjne, które mają wciąż 

wiele wad. Główne ograniczenia technologiczne OLED I oraz II generacji to m.in.: 

• „efekt wypalenia” (np. logo stacji telewizyjnej) spowodowany niską stabilnością emiterów II 

generacji opartych o kompleksy metali ciężkich, co przekłada się na krótki czas życia urządzeń i 

stopniowe pogarszanie się ich parametrów; 

• konieczność użycia drogich i ograniczonych zasobów metali szlachetnych (iryd, platyna) w 

procesie produkcyjnym – wysoki koszt produkcji; 
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• ograniczone możliwości zastosowania w szerokiej gamie urządzeń np. laptopy czy monitory, 

gdzie obraz nie zmienia się dynamicznie (ze względu na powstający efekt wypalenia); 

• brak stabilnego i wydajnego emitera światła niebieskiego; 

• urządzenia potrzebują dużej ilości energii by wyświetlić obraz, do wyświetlania koloru 

niebieskiego używane są niewydajne emitery I-gen.;  

• problematyczna utylizacja. 

Od struktury danego emitera zależy, jakiego koloru światło będzie emitowane po wzbudzeniu ładunkiem 

elektrycznym. Kolory emiterów odpowiadają palecie barw podstawowych, stanowiących bazę powstawania 

innych kolorów (RGB: red, green, blue). Wyróżniamy więc emitery odpowiadające za emisję światła 

czerwonego, zielonego i niebieskiego, które są podstawą wytworzenia wszystkich innych kolorów 

wyświetlacza4. Dla jakości obrazu najważniejszy jest emiter koloru niebieskiego, bo zdecydowana większość 

emitowanego przez wyświetlacz światła jest koloru niebieskiego. Jednocześnie skonstruowanie wydajnego 

niebieskiego emitera w technologii OLED wciąż stanowi technologiczną barierę w branży – dotychczas nikomu 

na świecie nie udało się ukończyć prac nad takim emiterem.  

Z powodu niedoskonałości obecnie stosowanych emiterów pierwszej i drugiej generacji rynek poszukuje 

alternatywy w postaci stworzenia zaawansowanych technologicznie emiterów trzeciej i czwartej generacji, tj. 

emiterów wykazujących właściwości TADF (ang. Thermally Activated Delayed Fluorescence, termicznie 

aktywowana opóźniona fluorescencja) lub hiperfluorescencję (również opartą o TADF). Takie właśnie emitery 

rozwija Spółka Noctiluca. 

Technologia ta ma bardzo duży potencjał – nie tylko eliminuje główne ograniczenia I i II generacji, ale cechuje 

ją również: 

• niskie zapotrzebowanie emiterów na energię – dłuższe funkcjonowanie urządzeń bez 

konieczności ładowania; 

• niska cena (brak potrzeby stosowania drogich i ograniczonych zasobów metali szlachetnych 

takich jak iryd czy platyna w procesie produkcyjnym); 

• możliwość uzyskania wydajnego i trwałego niebieskiego emitera – niedostępny w poprzednich 

generacjach emiterów OLED; 

• pozytywny wpływ na środowisko (brak konieczności utylizacji/recyklingu/odzysku metali 

szlachetnych); 

• przedłużenie żywotności urządzeń; 

• wyeliminowanie „efektu wypalenia” – duża wada dzisiejszych wyświetlaczy OLED opartych o 

emitery II generacji; 

• łatwość implementacji w ramach dotychczasowej technologii OLED – materiały stosowane do 

produkcji wyświetlaczy z użyciem I i II generacji i TADF są identyczne (z wyjątkiem samego 

emitera i ewentualnie tzw. hosta, w którym emiter jest zawieszany); 

• uniwersalność – emitery III i IV generacji dzięki swoim właściwościom są technologią 

wspierającą dla wszelkich typów elektroniki transparentnej i giętkiej. 

Właściwości emiterów kolejnych generacji podsumowuje poniższa tabela. 

 
4 W pasywnych, jednokolorowych wyświetlaczach wykorzystywany bywa emiter światła żółtego (np. w urządzeniach 

medycznych czy lampach samochodowych). Taki emiter nie jest jednak istotny w branży OLED, gdyż nie stosuje się go 

w dzisiejszych kolorowych wyświetlaczach. 
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Tabela 1. Właściwości emiterów poszczególnych generacji 

 

Źródło: Noctiluca 

Technologia TADF (III i IV generacja) to odpowiedź na problem wysokiej ceny, konieczności użycia metali 

ciężkich, krótkiej żywotności urządzeń, efektu wypalenia wyświetlaczy i wysokiego zużycia energii potrzebnej 

do świecenia ekranu. To właśnie te emitery w najbliższych latach mają napędzać rozwój branży OLED.  

W ramach rynku OLED w ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rozwinęło się zastosowanie emiterów drugiej 

generacji – jednak nie we wszystkich barwach. Mimo iż z powodzeniem produkuje się wydajne emitery światła 

zielonego i czerwonego, skonstruowanie wysokiej jakości emiterów światła niebieskiego wciąż stanowi 

technologiczny problem – na rynku wykorzystywane są nadal niebieskie emitery starszej, pierwszej generacji.  

Wykres 2. Rozwój technologii emiterów OLED 

 

Źródło: Noctiluca 

Głównym technologicznym celem producentów emiterów OLED jest stworzenie i wdrożenie emiterów 

nowszych generacji (trzeciej i czwartej generacji OLED), a także przełamanie bariery technologicznej 

związanej z emiterami światła niebieskiego. Do tej pory jednak nikomu na świecie nie udało się stworzyć 

efektywnego emitera III lub IV generacji, który zostałby wdrożony komercyjnie5. Uzyskanie emiterów III 

lub IV generacji stanowić będzie nie tylko przełom technologiczny, ale również przełom pod kątem 

konkurencyjnym. Nowi, innowacyjni gracze wkroczą na rynek produkcji emiterów, który obecnie jest 

zdominowany przez lidera – Universal Display Corporation (UDC) i zaoferują producentom urządzeń OLED 

tzw. „freedom to operate” tj. pokonanie zależności od tego jednego dostawcy emiterów. 

 
5 Wyjątek stanowi emiter światła żółtego opracowany przez Kyulux, który nie jest jednak istotny dla branży OLED – 

wykorzystuje się go jedynie w pasywnych wyświetlaczach jednokolorowych (np. urządzenia medyczne, lampy 

samochodowe), nie jest natomiast stosowany w produkcji kolorowych wyświetlaczy do smartfonów czy telewizorów. 
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1.2.2. Otoczenie rynkowe 

1.2.2.1. Segmentacja branży 

Noctiluca, jako producent emiterów OLED, jest podmiotem szerszego rynku diod elektroluminescencyjnych, 

w jego innowacyjnym segmencie – technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). W 

ramach tego segmentu Noctiluca tworzy nowoczesne emitery OLED III i IV generacji, które stanowią 

technologiczny przełom w tej branży. 

Główna różnica między dominującą dziś na rynku technologią LED / LCD a nowoczesną technologią OLED 

polega na innym źródle światła, które umożliwia poprawę parametrów i wydajności urządzeń wykorzystujących 

OLED: 

• LED / LCD – wykorzystuje diody elektroluminescencyjne jako źródło światła, które następnie 

jest tłumione/przepuszczane przez ciekłe kryształy, 

• OLED – wykorzystuje organiczne diody LED, które same są źródłem światła o pożądanym 

kolorze 

Segment OLED dzieli się z kolei pod kątem zastosowania technologii na dwa znaczące i perspektywiczne rynki 

– wyświetlaczy (AMOLED – aktywna matryca kolorów) i paneli oświetleniowych (PMOLED – pasywna 

matryca kolorów). 

 

Wyświetlacze i oświetlenie oparte o organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) konkurują na rynku z 

LCD i LED i już od kilku lat silnie wypierają te wcześniejsze technologie. 

Dioda OLED pojawiła się jako zaawansowana i samoemisyjna technologia wyświetlania dla wydajnych, 

jasnych, elastycznych i cienkich paneli wyświetlacza. Wyświetlacze OLED są wykonane z organicznych 

materiałów emitujących światło i nie wymagają żadnego panelu podświetlenia. Od 2015 r. technologia ta jest 

implementowana na dużą skalę m. in. w smartfonach i urządzeniach przenośnych. Noctiluca specjalizuje się w 

emiterach TADF, które są III i IV (najbardziej zaawansowaną) generacją OLED. W porównaniu do poprzednich 

generacji, TADF cechuje brak efektu „wypalenia”, niższe koszty materiałów, dłuższy cykl życia, wyższa 

stabilność i brak konieczności użycia metali szlachetnych. 

Kluczowymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku są: szybkie wdrażanie wyświetlaczy OLED w 

smartfonach i telewizorach oraz rosnące inwestycje w technologie i urządzenia produkcyjne. Według 

szacunków Display Supply Chain Consultants rynek OLED jest wart obecnie ponad 34 mld USD i rośnie w 

tempie 26 proc. rocznie.  

Branża wyświetlaczy OLED charakteryzuje się umiarkowaną konkurencyjnością ze względu na obecność 

kilkudziesięciu uznanych dostawców, którzy posiadają znaczną część udziału w rynku OLED (infrastruktura 

wymagana do produkcji tych wyświetlaczy jest kosztowna i czasochłonna).  

Trzy wiodące obszary świata zaawansowane w rozwoju technologii OLED na potrzeby wyświetlaczy to kraje 

dalekiego wschodu (Japonia, Chiny, Tajwan i Korea Południowa), USA oraz Europy (głównie Niemcy i 

Francja). Największym producentem ekranów do smartfonów jest Samsung, a do telewizorów LG. Wśród 

pozostałych liderów rynku należy wymienić m.in. Konica Minolta, Sony, Japan Display Inc. (JDI), Japan OLED 

(JOLED), Kyocera, TCL Technology (TCL), BOE Technology Group (BOE), Tianma, Huawei. 

Największy popyt na technologię OLED dla wyświetlaczy można zaobserwować w regionie Azji i Pacyfiku, 

ponieważ główni producenci oryginalnych marek wyświetlaczy mają siedzibę w tych krajach. Oczekuje się, że 

Ameryka Północna będzie regionem, gdzie w najbliższym czasie zaobserwuje się najszybszy wzrost rynku 

dzięki rosnącej popularności wyświetlaczy OLED w smartfonach firmy Apple. Oczekuje się, że wczesne 

LED (diody 
elektroluminescencyjne)

LED LCD (technologia 
wypierana z rynku)

OLED

Wyświetlacze 
(AMOLED)

Panele oświetleniowe 
(PMOLED)
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zastosowanie paneli oświetleniowych OLED przez wiodących graczy motoryzacyjnych w Europie przyspieszy 

rozwój tego rynku na starym kontynencie. Gracze motoryzacyjni, tacy jak BMW i Audi wykorzystują 

rozwiązania oświetleniowe OLED w swoich samochodach.  

Z kolei wśród producentów oświetlenia wykorzystującego technologię OLED należy wymienić m.in. 

wyspecjalizowane w produkcji oświetlenia OLED firmy (np. Lumiotec, OLED Works) oraz globalne koncerny 

angażujące się w OLED (np. GE, OSRAM, Toshiba). 

Z racji bariery cenowej segment oświetlenia OLED należy uznać w perspektywie krótkoterminowej za niszowy, 

gdzie design rozwiązania jest kluczowym wyróżnikiem, wobec parametrów technicznych, które są na drugim 

planie, a w związku z tym rynek oświetlenia nie oczekuje wdrożenia emiterów III i IV generacji na bardzo 

szeroką skalę tak szybko jak rynek wyświetlaczy.  

1.2.2.2. Rynek docelowy 

Docelowym rynkiem Noctiluca jest rynek urządzeń OLED, a konkretnie jego wschodzący segment, czyli branża 

związana z technologią TADF, wyjaśniona we wcześniejszych częściach niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego. Technologia TADF OLED daje znaczące możliwości aplikacyjne we wspomnianych już wyżej 

dwóch obszarach, gdzie zastosowanie pozwoli na rzeczywiste zwiększenie rozwoju technologicznego. Jako 

rynki o znacznym potencjale wskazuje się rynek elektroniki, a szczególnie rynek wyświetlaczy OLED. Drugim 

rynkiem, w którym upatruje się długoterminowych szans dla technologii Spółki jest rynek oświetlenia OLED. 

Istotne jest, iż wskazane rynki nie są bezpośrednim odbiorcą opracowanych przez Noctiluca emiterów, są 

natomiast odbiorcą końcowym paneli emitujących światło na ich bazie. Determinują one zatem 

zapotrzebowanie na produkty Noctiluca, jednak bezpośrednim ich nabywcą i jednocześnie pośrednim ogniwem 

w procesie komercjalizacji są firmy produkujące panele OLED – tj. ekrany (matryce) i elementy oświetleniowe, 

które dostarczane są na rynek. W tym ujęciu przedstawiono potencjał rynkowy dla technologii Spółki. 

 

 

Rynek paneli OLED to branża, która już w 2017 r. była warta 20,9 mld USD. Przewiduje się, że do roku 2023 

jego wartość osiągnie ponad 48,8 mld USD6. 

Wykres 3. Wielkość rynku paneli OLED 2017-2023(P) [mld USD] 

 

Źródło: opracowanie Noctiluca na podstawie Markets and Markets (2020) 

 
6 Markets and Markets (2020), OLED Market by Display Application (Smartphone, TV, Automotive, NTE), Panel Type 

(Rigid, Flexible), Technology, Size, Material (FMM RGB, WOLED), Lighting Application (General, Automotive), Panel 

Type, & Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023. 

Technologia Noctiluca
Producenci paneli OLED -

ekranów (matryc) i 
elementów oświetleniowych

ODBIORCY: 
Rynek wyświetlaczy
Rynek oświetlenia

20,9
24,1

27,7
32,0

36,8
42,4

48,8
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Rynek wyświetlaczy 

Na całym rynku paneli OLED jedną z najważniejszych branż jest rynek wyświetlaczy, który ma kluczowe 

znaczenie z perspektywy całego sektora technologii związanych ze sprzętem elektronicznym. Jak wskazano 

powyżej, dominująca dziś na tym rynku technologia LED / LCD jest silnie wypierana przez technologię OLED, 

a w perspektywie najbliższych lat można spodziewać się zdominowania rynku wyświetlaczy przez OLED. 

Według zastosowania rynek wyświetlaczy można podzielić na wyświetlacze używane w: 

• smartfonach, 

• telewizorach, 

• monitorach, 

• motoryzacji, 

• urządzeniach ubieralnych (wearables), 

• medycynie. 

Dalsza analiza przeprowadzona została w oparciu o tę segmentację. 

Wyświetlacze – smartfony 

W 2018 roku liczba smartfonów na globalnym rynku osiągnęła poziom 1,44 mld, a przychody z ich sprzedaży 

– ponad 522 mld USD7.  

Rynek wyświetlaczy smartfonów, według prognoz rynkowych, będzie w najbliższych latach zwiększał swoją 

wartość przede wszystkim dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na smartfony, zmianom technologicznym na 

rynku, zapotrzebowaniu użytkowników na szybszy czas reakcji oraz przejmowaniu udziału w rynku elektroniki 

przez smartfony i tablety (kosztem większych laptopów i komputerów)8. W 2017 r. wyceniano go na 50,29 mld 

USD, a średnioroczny wzrost do roku 2026 szacowany jest na 7,5%9. 

Wykres 4. Przychody ze sprzedaży wyświetlaczy do smartfonów na rynku globalnym 2017-2026(P) [mld USD] 

 

Źródło: Credence Research (2019) 

Najważniejszym graczem w branży jest Samsung Electronics, którego udział rynkowy w 2021 szacuje się na 

ponad 60%. 

Wśród istotnych globalnych graczy produkujących wyświetlacze OLED dla smartfonów wskazuje się obok 

Samsung Electronics z Korei Południowej również podmioty takie jak: LG Display Co. Ltd. (Korea Płd.); BOE 

Technology Group Co. Ltd (Chiny); AU Optronics Corp. (Tajwan); Innolux Corp. (Tajwan); Japan Display Inc. 

 
7 GfK (2019), Global smartphone sales reached $522 billion in 2018, (https://www.gfk.com/insights/press-release/global-

smartphone-sales-reached-522-billion-in-2018/). 
8 Market Research Future (2019), Smartphone Display Market Research Report - Forecast to 2023. 
9 Credence Research (2018), Smartphone Display Market By Technology Type… - Growth, Share, Opportunities & 

Competitive Analysis 2018-2026. 
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(Japonia); Sharp Corp. (Sharp, Foxconn) (Japonia); China Star Optoelectronics Technology (CSOT, CDOT, 

TCL) (Chiny); Tianma Microelectronics Co. Ltd. (Chiny); a Truly International Holdings Ltd. (Hongkong). 

Wyświetlacze – telewizory 

Drugim co do wielkości sektorem ekranów OLED są telewizory. Globalny rynek telewizorów OLED osiągnął 

4,1 mld USD w 2016 r., do 2023 r. ma osiągnąć wartość 21,3 mld USD. Ponadto, przewiduje się, że segment 

odnotuje średnioroczny wzrost na poziomie 17,6% w prognozowanym okresie10 (2016-2023). Rosnący trend w 

zakresie zaawansowanej elektroniki konsumenckiej i rosnący dochód rozporządzalny nabywców w 

gospodarkach wschodzących przyczyni się znacząco do wzrostu popytu na telewizory OLED w najbliższej 

przyszłości.  

Istotnym aspektem w kontekście segmentu telewizorów jest segment telewizorów typu „smart”, który został 

wyceniony na 264,5 mln USD w 2018 r. i przewiduje się, że znacznie wzrośnie przy średniorocznym wzroście 

na poziomie 9,8% od 2019 r. do 2028 r. Telewizory tego typu w znacznej większości produkowane są obecnie 

jako OLED11. 

Wykres 5. Wielkość rynku Smart TV 2018-2023(P) [mln USD] 

 

Źródło: Market.us (2019) 

Wśród najważniejszych globalnych graczy produkujących wyświetlacze OLED dla telewizorów wskazuje się: 

LG Display (Płd. Korea), Samsung Display (Płd. Korea), Innolux (Tajwan), BOE Technology (Chiny), Sharp 

(Foxconn) (Japonia), Japan Display (Japonia). 

Wyświetlacze – monitory i laptopy 

Dzięki opisanym wyżej cechom technologii wyświetlania OLED, zapewnia ona lepszą jasność, większą 

wydajność, mniejszą grubość urządzeń, lepsze częstotliwości odświeżania i kontrast niż wyświetlacze LCD. 

Wyświetlacze OLED zapewniają najlepszą jakość obrazu w historii, dlatego są używane w wysokiej klasy 

ekranach komputerowych, gdzie jakość wyświetlanego obrazu jest istotna. 

Bolączką ekranów OLED dla komputerów i laptopów jest statyczność obrazu – wiele elementów interfejsu 

użytkownika jest stałych (paski narzędzi, ikony itp.), co oznacza, że wypalenie pikseli jest bardzo 

prawdopodobne. Sposobem na zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie tego problemu jest ekran OLED oparty 

o emitery TADF, głównie IV generacji. Na rynku od kilku lat pojawiają się już monitory i ekrany komputerowe 

z matrycami wytworzonymi w technologii OLED ale ciągle podatne na wypalenie. 

Szacuje się, że przychody ze sprzedaży paneli OLED wykorzystywanych w ekranach laptopów osiągną do roku 

2026 wielkość ponad 8,2 mld USD, rosnąc średniorocznie w tempie 26% (CAGR). Z kolei panele na potrzeby 

 
10 Research Nester (2016), OLED Television (TV) Market: Global Demand, Growth Analysis & Opportunity Outlook 

2023. 
11 Market.us (2019), Global Smart TV Market by Type (LCD, PDP, LED, OLED, and SED) By Application (Game, 

Education, Life and Others), By Region and Key Companies – Industry Segment Outlook, Market Assessment, 

Competition Scenario, Trends and Forecast 2019-2028. 
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monitorów mają rosnąć jeszcze szybciej, nawet o ponad 40% średniorocznie, a ich rynek ma osiągnąć wielkość 

2,7 mld USD w 2026 r12. 

Wśród najważniejszych globalnych graczy produkujących wyświetlacze OLED dla monitorów wskazuje się: 

Dell (USA), Samsung (Korea Płd.), HP (USA), LG (Korea Płd.), Asus (Tajwan), Acer (Tajwan), AOC 

(Tajwan), ViewSonic (USA), BenQ (Tajwan), Phillips (Holandia). 

Wyświetlacze – motoryzacja 

Technologia OLED jest obecna w przemyśle motoryzacyjnym od niedawna, lecz jej zastosowanie można 

odnaleźć w różnych elementach wyposażenia samochodów. Ekrany OLED są stosowanie głównie jako element 

deski rozdzielczej w pojazdach, jako ekran centralny oraz jako ekran zastępujący klasyczne zegary. Ponadto w 

pojazdach komunikacji publicznej ekrany są nośnikami reklam i informacji. 

Globalny rynek technologii OLED dla motoryzacji (dzielony na urządzenia OLED wewnętrzne i zewnętrzne, 

takie jak np. oświetlenie samochodu) ma do roku 2026 osiągnąć wartość ponad 5,1 mld USD, wykazując 

średnioroczny wzrost rzędu 16,5% (CAGR)13. 

Wyświetlacze – urządzenia ubieralne (wearables) 

Technologia OLED stosowana w urządzeniach wearables to również stale zwiększający się sektor dla rynku 

wyświetlaczy. Oczekuje się, że rynek ekranów dla urządzeń „do noszenia” w Azji będzie rósł najszybciej w 

najbliższych latach. Zastosowania OLED do urządzeń typu wearables stają się coraz szersze w obszarach takich 

jak opieka zdrowotna, elektronika użytkowa, przemysł i wojsko, co przyczynia się do rozwoju tego obszaru 

rynku. 

Zastosowanie wyświetlaczy OLED w urządzeniach typu wearables to trzeci co do wielkości obszar - szacuje 

się, że w roku 2023 segment ten będzie wart już 3,37 mln USD14. 

Wyświetlacze – medycyna  

Szacuje się, że wielkość rynku wyświetlaczy używanych w medycynie do 2023 r. wzrośnie do ponad 2,8 mld 

USD.  

Rynek oświetlenia 

Mimo aktualnie niewielkiego rozmiaru, jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów całego rynku 

OLED jest segment oświetlenia OLED. Stanowi on branżę wschodzącą - zgodnie z analizą Research and 

Markets15, jego wartość w 2017 r. wynosiła 188 mln USD (0,188 mld USD), a do 2022 r. ma osiągnąć wartość 

1,41 mld USD. 

Choć zastosowanie OLED w oświetleniu dopiero rozpoczyna swój rozwój, ta dziedzina już dziś jest określana 

jako wielka szansa rynku OLED na kolejne 10-20 lat. 

 
12 OLED-Info (2021). DSCC sees the OLED market reaching $60 billion in 2026, fueled by increased laptop, monitor 

and tablet display shipments (https://www.oled-info.com/dscc-sees-oled-market-reaching-60-billion-2026-fueled-

increased-laptop-monitor, dostęp 23.11.2021). 
13 Acumen Research and Consulting, Automotive OLED Market Size, Share, Trends, Scope, Growth Opportunity and 

Forecast 2019-2026. 
14 Markets and Markets (2018), Wearable Display Market by Product Type (Smart Bands, Smartwatches, Head-Mounted 

Displays), Display Technology (LED-Backlit LCD, OLED), Panel Type (Rigid, Flexible, Microdisplay), Display Size, 

Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023. 
15 Research and Markets (2020), Global Organic LED (OLED) Lighting Market Forecast, 2022. 

https://www.oled-info.com/dscc-sees-oled-market-reaching-60-billion-2026-fueled-increased-laptop-monitor
https://www.oled-info.com/dscc-sees-oled-market-reaching-60-billion-2026-fueled-increased-laptop-monitor
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Wykres 6. Wartość segmentu oświetlenia OLED 2017-2022 [mld USD] 

 

Źródło: Research and Markets 

Zastosowanie OLED w panelach oświetlenia posiada liczne przewagi nad rozwiązaniami dotychczas 

stosowanymi. Jest to przede wszystkim znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną do 

efektywnego oświetlania, wysoka żywotność oraz możliwość dowolnego projektowania panelu OLED. 

Dodatkową zaletą tej technologii jest niski koszt produkcji. Diody OLED mogą być używane do tworzenia 

elastycznych i przezroczystych paneli, a także mogą być dostrajane kolorami. OLED emitują miękkie 

rozproszone światło – w rzeczywistości oświetlenie OLED jest najbliższym źródłem światła do światła 

naturalnego (z wyjątkiem starych żarówek o dużym poborze energii). Na rynku już istnieją firmy, które oferują 

panele oświetleniowe OLED – m.in. Philips / OLEDWorks, Osram, LG, Konica Minolta. Obecne linie 

produkcyjne są nadal niewielkie, a ceny są nadal wysokie. Widoczny jest jednocześnie szybki postęp w zakresie 

wydajności i ceny oświetlenia OLED, które drastycznie spadną po osiągnięciu masowej produkcji. 

1.2.3. Otoczenie konkurencyjne 

Technologia TADF nie została jeszcze wprowadzona na rynek konsumencki poza testowymi implementacjami 

w pasywnej, monochromatycznej matrycy OLED w kolorze żółtym. Jak wskazano w podrozdziale 1.2.1.3, 

emiter światła żółtego nie jest dla branży OLED istotny, gdyż nie należy do palety barw podstawowych (RGB), 

a co za tym idzie – nie jest wykorzystywany do produkcji kolorowych wyświetlaczy dla smartfonów czy 

telewizorów. Jego  zastosowanie ogranicza się do pasywnych, jednokolorowych ekranów (np. w urządzeniach 

medycznych czy lampach samochodowych).  

Na całym świecie trwają intensywne prace związane z rozwojem i docelowym wdrożeniem III i VI generacji 

emiterów, w szczególności do przemysłu RTV i oświetlenia. Wśród firm najbardziej zaangażowanych w rozwój 

emiterów TADF wymienić można przede wszystkim dwie:  

• Kyulux (rok założenia: 2015, łącznie pozyskane finansowanie: ponad 96,1 mln USD, estymowana 

wycena: ponad 200 mln USD) i  

• Cynora (rok założenia: 2003, łącznie pozyskane finansowanie: ponad 55 mln USD, estymowana 

wycena: ponad 165 mln USD). 

Obie powyższe spółki zyskały finansowanie inwestorskie między innymi od liderów branży wyświetlaczy 

OLED – Samsunga oraz LG, co potwierdza trend inwestycji w rozwój badania i rozwój TADF. Ponadto nad 

rozwojem technologii TADF pracuje również wiele jednostek naukowych i uczelni z całego świata.  

Podmioty technologicznie będące konkurentami Noctiluca przyporządkować można do dwóch grup: 

• bezpośrednio konkurencyjne: 

− podmioty technologiczne opracowujące od podstaw własne emitery III i IV generacji np.: 

Kyulux, Cynora. Są to spółki, w które zainwestowali dwaj kluczowi odbiorcy materiałów 

OLED (LG i Samsung).  Powoduje to powstanie realnego zagrożenia wystąpienia zjawiska 

vendor lock-in, tj. zablokowania dostępu do technologii dla innych (pozostałych) 

producentów paneli OLED, co skutkowałoby brakiem niezależnego dostawcy emiterów III i 

IV generacji; 
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• pośrednio konkurencyjne: 

− firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, dotychczasowo produkujące i sprzedające emitery 

niższych generacji (I i II). Są to podmioty aspirujące technologicznie do wyższych generacji 

np. Universal Display Corporation czy Merck, jednocześnie nie prowadzące własnych badań 

w tym kierunku, ewentualnie kupujące patenty z omawianego zakresu lub inwestujące w 

mniejsze firmy rozwijające TADF;  

− jednostki naukowe rozwijające technologie nowoczesnych emiterów w różnych 

zastosowaniach, zarówno poszerzając granice nauki, jak i pracując na zlecenie większych 

firm. np. Industrial Technology Research Institute Taiwan (ITRI) czy University of 

Cambridge. 

Konkurencję Noctiluca w ujęciu uwzględniającym także rodzaj oferowanej technologii i jej rozwój w czasie 

przedstawia poniższy wykres. Największymi bezpośrednimi konkurentami Noctiluca są technologiczne spółki 

rozwijające emitery OLED III i IV generacji, natomiast największą konkurencję pośrednią stanowi 

dotychczasowy hegemon emiterów starszych generacji (pierwszej i drugiej), czyli Universal Display 

Corporation (NASDAQ:OLED).  

Wykres 7. Otoczenie konkurencyjne Noctiluca 

 

Źródło: Noctiluca 

Kluczowi konkurenci 

Konkurentami kluczowymi z perspektywy Noctiluca są dwie innowacyjne spółki, które zajmują się 

rozwijaniem własnych emiterów III i IV generacji – Kyulux, Inc. z Japonii oraz Cynora GmbH z Niemiec. 

 

Kyulux, Inc. – w branży OLED to obok Cynora jedna z najistotniejszych 

technologicznych spółek na świecie, skoncentrowana na rozwijaniu i 

docelowym wdrożeniu technologii TADF do przemysłu elektronicznego. 

Firma została założona w Japonii w 2015 roku we współpracy z profesorem 

Chihaya Adachi, który jako pierwszy zaobserwował efekt TADF dla związków organicznych. W kwietniu 2016 

roku Kyulux otrzymał finansowanie w łącznej kwocie 13,5 miliona dolarów, a w maju 2019 roku w wysokości 

31,8 miliona dolarów. Finansowanie było wynikiem wspólnej inwestycji takich gigantów jak m.in. Samsung i 

LG. Aktualnie firma zatrudnia ponad 50 pracowników w siedzibach w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. 

Oprócz technologii TADF (III generacja emiterów OLED), zespół profesora Adachi pracuje również nad 

luminoforami wykazującymi hiperfluorescencję, która jest połączeniem I i III generacji luminoforów tworząc 

tzw. IV generację emiterów, łączącą zalety dotychczas wykorzystywanych technologii. Kyulux rozwija również 
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technologie hybrydowe we współpracy z Brytyjskim Nanoco specjalizującym się w zakresie kropek 

kwantowych w zastosowaniach ekranowych.  

W marcu 2019 roku na konferencji OLED KOREA Kyulux przedstawił dotychczasowe wyniki dotyczące 

niebieskich emiterów TADF (obecnie najbardziej pożądany rynkowo emiter). Wyniki wskazują na wciąż 

niewielką wydajność kwantową oraz niewystarczającą stabilność w czasie – emitery Kyulux po 100 h pracy z 

wydajnością 26% tracą 5% swojej intensywności. Należy zaznaczyć, że te same wyniki przedstawione zostały 

już w lipcu 2018, sugerując duże trudności z przełamaniem bariery technologicznej. Osiągnięte wyniki z 

pewnością nie spełniają minimalnych wymagań stawianych przez przemysł wyświetlaczy OLED. Po 

opracowaniu niebieskich emiterów, Kyulux planuje rozwój technologii w kierunku kolorów czerwonego i 

zielonego.  

W kwietniu 2020, Kyulux poinformował o komercyjnej wersji żółtego emitera IV-tej generacji - pierwszej 

publicznie znanej implementacji emitera III lub IV generacji globalnie. Po tej informacji, w 2021 roku, Kylux 

zebrał rundę inwestycyjną na poziomie ponad 34 mln USD. Do dziś spółka ta pozyskała łącznie 96,1 mln USD 

finansowania. 

Kyulux dysponuje szerokim portfolio patentowym i publikacyjnym.  

Pozostali partnerzy technologiczni Kyulux to: Fukuoka i3 Center for Organic Photonics and Electronics 

Research (i3-OPERA) oraz Fukuoka Industry Science Technology Foundation (Fukuoka IST). 

 

Cynora GmbH – druga co do wielkości i popularności firma rozwijająca 

technologię luminoforów III i IV generacji w zastosowaniach wyświetlaczy 

OLED. Cynora została założona w 2003 roku i pochodzi z Niemiec. We 

wrześniu 2017 Cynora pozyskała Rundę B w wysokości 25 mln USD od 

Samsung Venture i LG Display, które dołączyły do akcjonariuszy Cynora 

składających się z inwestorów finansowych/VC. Łączne pozyskane finansowanie do dnia dzisiejszego to ponad 

55 mln USD. 

Cynora aktualnie opracowuje technologię głębokich niebieskich (deep blue) emiterów, skupiając się między 

innymi na ich wysokiej żywotności. Wybór koloru podyktowany jest obecnymi ograniczeniami technologii 

OLED – kolor niebieski obecnie jest najgorzej i najmniej efektywnie odwzorowanym kolorem OLED, a 

jednocześnie stanowi on najważniejszy kolor dla jakości emitowanego przez wyświetlacz światła. Pomimo 

wielu deklaracji firmy jej produkt nie doczekał się jeszcze wprowadzenia na rynek komercyjny. 

W marcu 2019 roku na konferencji OLED KOREA zespół Cynora przedstawił dotychczasowe wyniki 

dotyczące niebieskich emiterów TADF. Z przedstawionych danych wynika, że spółka ma bardzo duży problem 

ze stabilnością swoich emiterów. Wynik LT95 = 5h jest zdecydowanie zbyt niski – oznacza, że na każde 5h 

pracy docelowego wyświetlacza tracone jest 5% wydajności emisji. Emitery z tak niską stabilnością nie mogą 

być wykorzystywane efektywnie w przemyśle – efekt wypalenia ekranu byłby zbyt intensywny. Wydajność 

kwantowa przedstawionych emiterów równa 20% jest również stosunkowo niewielka. 

Firma wypracowała bardzo bogate portfolio patentowe obejmujące ponad 200 rodzin patentowych, z czego 

ponad połowa ściśle dotyczy technologii nowoczesnych emiterów OLED.  

Przykłady innych producentów emiterów OLED to m.in.: 

• BASF New Business, 

• Cambridge Display Technology, 

• DaejooElectronic Materials, 

• DoosanElecto Materials, 

• Merck, 

• Idemitsu, 

• Orthogonal 
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Brak jednak szczegółowych i konkretnych informacji dotyczących rozwoju technologii TADF i 

hiperfluorescencji w tych firmach – z tego względu nie zostały one zaklasyfikowane jako bezpośrednio 

konkurencyjne wobec Noctiluca. 

Spośród firm, które nie są bezpośrednią konkurencją Noctiluca w zakresie technologii III i IV generacji, należy 

wspomnieć monopolistę dostarczającego materiały w ramach I i w szczególności II generacji emiterów – 

Universal Display Corporation (UDC). 

UDC to kluczowy gracz na obecnym rynku OLED, do którego należy większość najważniejszych patentów na 

technologię emiterów pierwszej i drugiej generacji. Zajmuje się on zarówno produkowaniem emiterów OLED, 

jak i wytwarzaniem komponentów (warstw) dla diod oraz paneli OLED. UDC jako hegemon dotychczas 

wykorzystywanych technologii pierwszej i drugiej generacji emiterów stanowi dowód na ogromne możliwości 

rozwojowe branży w zakresie nowych technologii trzeciej i czwartej generacji w najbliższej przyszłości. 

Wykres 8. Wyniki finansowe i kapitalizacja Universal Display Corporation na dzień 15 listopada 2021 

 

Źródło: Noctiluca na podstawie ogólnodostępnych danych 

Podsumowując, Noctiluca działa rynku o bardzo dużym potencjale dalszego, szybkiego wzrostu, z racji 

zastępowalności technologii LCD przez technologię OLED. Na rynku materiałów OLED monopolistyczną 

pozycję zdobyło UDC. W nowej generacji technologii (III i IV) konkurencją Noctilucasą spółki Kyulux i 

Cynora – podmioty, w które zainwestowali dwaj kluczowi odbiorcy materiałów OLED (LG i Samsung). Fakt 

ten stwarza groźbę doprowadzenia do zjawiska vendor lock-in, tj. zablokowania dostępu do najnowszej 

technologii dla innych (pozostałych) producentów paneli OLED. Tym samym, Noctiluca ma szansę stać się 

wiodącym, niezależnym dostawcą emiterów III i IV generacji na rynku materiałów OLED – pozycja, na którą 

z przychylnością patrzy wiele podmiotów rynkowych, które wyraziły chęć współpracy ze Spółką. 
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1.2.4. Strategia komercjalizacji 

Komercjalizacja emiterów TADF to proces wielostopniowy. Jego poszczególne etapy różnią się od siebie w 

zakresie trybu realizacji oraz podmiotu, który je realizuje. Pierwsze etapy są realizowane przez Noctiluca 

wewnętrznie, we własnym laboratorium w trybie ciągłym, czyli cały czas. Końcowe etapy polegające na 

testowaniu emiterów, są zlecane zewnętrznym laboratoriom i instytucjom i na zlecenie są przez te podmioty 

wykonywane. W ramach procesu wytwarzania emiterów można wyróżnić następujące etapy: 

1. modelowanie matematyczne struktury emitera (DFT), 

2. synteza chemiczna emitera, 

3. budowa i testowanie diody, 

4. budowa i testowanie panelu, 

5. testowanie emiterów pod zamówienie klienta (faza PoC – Proof-of-Concept), 

6. sprzedaż komercyjna emiterów / licencjonowanie praw własności intelektualnej (IP). 

Istnieją dwa główne sposoby tworzenia warstw emiterów w panelach OLED – technologia nanoszenia 

termicznego w wysokiej próżni (ang. PVD – Physical Vapor Deposition) i technologią druku (ang. IJP Ink-Jet 

Printing): 

Technologia PVD jest metodą stosowaną na skalę masową w do produkcji paneli największych graczy (w tym 

LG i Samsung). Zdecydowana większość wyświetlaczy OLED jest obecnie produkowana tą metodą. Wymaga 

ona bardzo dużych nakładów pieniężnych w sprzęt (rzędu miliardów USD na jedną fabrykę), co stanowi 

naturalną barierę wejścia na rynek.  

Technologia IJP jest metodą stosowaną w panelach mniejszych graczy. Technologia ta nie wymaga aż tak 

dużych nakładów pieniężnych (choć nakłady te wciąż są istotne, rzędu milionów USD), umożliwia więc wejście 

na rynek tworzenia urządzeń OLED szerokiemu gronu producentów. Technologia ta ma potencjał 

„demokratyzacji” rynku urządzeń OLED i przełamania hegemonii azjatyckich graczy w zakresie ich produkcji. 

Drukarki IJP są powszechne w instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach na całym świecie, jedyne czego 

brakuje do uwolnienia tego procesu, to dostęp do wysokiej jakości materiałów dedykowanych do tych 

zastosowań. Technologia IJP jest tym bardziej atrakcyjna, że pozwala na stworzenie znacznie większej skali 

produkcji, co może obniżyć koszty paneli OLED do poziomu, który otworzy nowe segmenty rynku poza 

wyświetlaczami – przede wszystkim segment oświetlenia. 

Dla obu technologii (PVD i IJP) rynkowy proces komercjalizacji emiterów jest procesem ciągłym na trzech 

jego pierwszych etapach.  Zespół badawczy przy pomocy modelowania matematycznego (opartego o DFT, 

czyli teorię funkcjonałów gęstości), na początkowym etapie typuje tysiące związków rocznie, z których 

statystycznie poniżej 5%  jest syntetyzowana w laboratorium. Najlepsze z syntetyzowanych związków (ok. 

20%) stanowią podstawę do budowy diody. Ten etap potwierdza wcześniejsze założenia dotyczące właściwości 

emiterów dla około 0,5% zmodelowanych związków.  

Kolejne kroki procesu komercjalizacji nie są już ciągłe, lecz punktowe, gdyż odbywają się na zlecenie. 

Budowanie i testowanie panelu jest etapem, który powinien być zrealizowany przez zewnętrzny podmiot i 

doprowadzić do uzyskania bardzo istotnego w branży dokumentu – niezależnego data sheet. Jest to dokument, 

w którym niezależny podmiot zewnętrzny opisuje wykazane testami parametry emiterów, a także parametry 

urządzeń, w których takie emitery na potrzeby testów zostały zastosowane. Na podstawie data sheet potencjalni 

przyszli odbiorcy komercyjni emiterów podejmują decyzję o ewentualnej współpracy – dzięki znajomości 

parametrów urządzeń, w których testowano emitery danego producenta, są oni w stanie ocenić, czy produkt ten 

odpowiada ich wymogom.  

Zazwyczaj dokumenty data sheet potwierdzają zakładane właściwości emiterów w panelach dla ok. 50% 

wysłanych do testowania związków.  
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Rysunek 5. Rynkowy proces komercjalizacji emiterów (24-48 miesięcy) cz.1 

 

Źródło: Noctiluca 

Panele OLED każdego producenta cechują się odmiennymi parametrami. Sprawia to, że proces komercjalizacji 

emiterów zawiera jeszcze jeden, dodatkowy etap, czyli weryfikację, czy dany emiter nadaje się do 

wykorzystania w urządzeniach konkretnego odbiorcy.  

Z tego powodu strategia komercjalizacji każdego producenta emiterów zakłada pozyskania na bazie informacji 

zawartych w data sheet potencjalnego partnera komercyjnego, który następnie przystępuje do wspólnego 

projektu rozwojowego, mającego na celu wykazanie zgodności parametrów emitera z wymogami tego odbiorcy 

(Proof-of-Concept, PoC). Jest to bardzo trudny technologicznie i zaawansowany proces, duża część prac 

zachodzi po stronie klienta, a dostawca emitera ma ograniczony wpływu na jego przebieg. Statystycznie około 

połowa projektów PoC kończy się skutecznym wdrożeniem i doprowadzeniem do sprzedaży komercyjnej 

emiterów danemu partnerowi oraz potencjalnego licencjonowania mu praw własności intelektualnej (IP). 

 

Rysunek 6. Proces komercjalizacji emiterów (24-48 miesięcy) cz.2 

 

Źródło: Noctiluca 

Mimo wysokiego poziomu skomplikowania procesu komercjalizacji emiterów OLED oraz konieczności bardzo 

precyzyjnego dostosowania parametrów emitera do potrzeb konkretnego odbiorcy, ten model biznesowy cieszy 

się na rynku powodzeniem. Potwierdzają to liczne dane dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami aktywnymi 

w branży OLED. 

Każdego roku 30 kluczowych graczy rynkowych komercjalizuje ponad 400 patentów w obszarze OLED. 

Potencjalnymi odbiorcami tego rodzaju technologii są firmy aktywnie komercjalizujące rozwiązania z tej 

dziedziny, czyli firmy posiadające największą liczbę patentów m.in. – Cynora (ponad 70 patentów), Universal 

Display Corporation (ponad 100 patentów), BASF (ponad 60 patentów), Konica Minolta (ponda 50 patentów). 

Dla przykładu, dotychczasowy hegemon rynku, Universal Display Corporation, nabył OLED IP od BASF za 

kwotę 96 mln USD oraz OLED IP od Fujifilm za kwotę 105 mln USD. Z kolei firma LG nabyła zasoby DuPont 

Soluble OLED Technologies za 175 mln USD, a także OLED IP od Kodak za 100 mln USD. 

W 2005 r. spółka Novaled pozyskała 15 mln EUR od grupy inwestorów prywatnych, a w 2011 roku 

nieujawnioną kwotę od Samsung Venture. Samsung Corporation stała się największym klientem Novaled, a 
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przychody Novaled wzrosły z 10 do 26 mln EUR w 2012 roku. W 2013 r. Samsung Corporation nabyła Novaled 

za kwotę 260 mln EUR, czyli 10-krotność przychodu spółki. 

Wykres 9. Liczba patentów w obszarze OLED oraz kluczowi nabywcy tych patentów 

  

Źródło: Noctiluca  

Aktualny status komercjalizacji emiterów Noctiluca 

Dzięki pozyskanemu w ramach emisji akcji D, G i H finansowaniu Spółka planuje rozpocząć komercyjną 

sprzedaż pierwszego własnego emitera w technologii IJP w 2022 roku oraz rozpocząć w latach 2022-23 wspólne 

projekty rozwojowe (PoC) z kolejnymi partnerami branżowymi, w tym największymi producentami OLED w 

technologii IJP i PVD. 

Noctiluca zamierza komercjalizować swoją technologię poprzez sprzedaż produkowanych przez siebie, 

autorskich emiterów III i IV generacji oraz licencjonowanie własnego IP producentom paneli OLED. Po 

skutecznym komercyjnym wdrożeniu (komercyjnej sprzedaży) emiterów Spółki Noctiluca nie wyklucza 

pozyskania strategicznego inwestora branżowego bądź sprzedaży portfolio wytworzonego przez siebie IP do 

takiego partnera strategicznego. Poniższy rysunek przedstawia podsumowanie aktualnego procesu 

komercjalizacji emiterów Noctiluca w podziale na poszczególne etapy oraz kolory i technologie zastosowania 

(IJP vs PVD) z wyszczególnieniem kluczowych partnerów współpracujących ze Spółką w tym procesie.  

Rysunek 7. Proces komercjalizacji najlepszej rodziny emiterów Noctiluca (stan na XII 2021) 

 

Źródło: Szacunki i założenia Noctiluca 
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Etap pierwszy – modelowanie matematyczne (proces wewnętrzny Noctiluca, laboratorium w Toruniu). 

Podstawą sukcesu badawczego Noctiluca jest fakt wypracowania autorskiego algorytmu matematycznego, 

wykorzystywanego w obliczeniach DFT, który pozwala na precyzyjne na określanie faktycznych parametrów 

emiterów i skrócenie procesu B+R. Noctiluca zaprojektowała element struktury emitera, który wykazuje bardzo 

silny efekt TADF i daje możliwość konfigurowania go (dopasowania) do różnych specyfikacji matryc 

poszczególnych producentów. Dzięki temu zamodelowano już parę tysięcy związków i odkryto własną rodzinę 

emiterów w skład której wchodzą związki o kolorach RGB dedykowane zarówno do PVD jak i do IJP. (zob. 

szerszy opis w dalszej części niniejszego rozdziału w podrozdziale „Przewagi konkurencyjne”). 

Etap drugi – synteza chemiczna (proces wewnętrzny Noctiluca, laboratorium w Toruniu). Zespół 

badawczy Noctiluca zsyntetyzował kilkadziesiąt związków w kolorach RGB, zarówno dla PVD, jak i IJP, o 

bardzo dobrych parametrach pracy zarówno pod kątem układów hiperfluorescencyjnych jak i TADF. Pierwsze 

testy wykazały bardzo dobre wyniki, wybijające się na tle znanego stanu techniki, wskazując na to, że panele z 

emiterami Noctiluca również powinny wykazywać wysoką wydajność emisyjną. Na tej podstawie w 2020 r. 

Spółka dokonała pierwszego zgłoszenia patentowego swoich autorskich emiterów. Do Europejskiego Urzędu 

Patentowego złożono zgłoszenie pt. „DONOR STRUCTURES FOR A TADF MATERIAL AND A LIGHT 

EMITTING DEVICE COMPRISING THEREOF”, które objęło łącznie kilkaset emiterów. 

Ten etap komercjalizacji charakteryzuje się ciągłością, a prace w laboratorium trwają cały czas. W 2021 roku 

Spółka odkryła kolejną grupę struktur wolnych patentowo, o bardzo prostej syntezie i bardzo dobrych 

parametrach. Zsyntetyzowała kilkadziesiąt  z nich w kolorach RGB i potwierdziła oczekiwane na 

wcześniejszym etapie parametry zarówno w emiterach dedykowanych do PVD jak i IJP. Szczególnie duży 

przełom uzyskano w ramach prac nad emiterami dedykowanymi do IJP – parametry zsyntetyzowanych (drugi 

etap procesu komercjalizacji) przez Noctiluca emiterów do zastosowań w elektronice drukowanej okazały się 

dorównywać parametrami  emiterom TADF stosowanym w metodzie nanoszenia termicznego w wysokiej 

próżni (technologia PVD), co stanowi ewenement technologiczny w branży. Postęp udało się osiągnąć we 

wszystkich poszukiwanych przez rynek kolorach – RGB (Red, Green, Blue). Dysponowanie pełną paletą RGB 

stanowi unikalną przewagę na tle konkurencji, gdyż dotychczasowy status quo w tym zakresie wskazywał, że 

parametry emiterów TADF do PVD były wielokrotnie lepsze niż emiterów TADF do IJP, co stanowi 

podstawową barierę rozwoju rynkowego technologii druku OLEDów. Technologia druku posiada znacznie 

niższe bariery wejścia dla producentów OLED – milionowe nakłady na „drukarki” OLED vs wielomiliardowe 

nakłady CAPEX na fabryki OLED w PVD. 

W konsekwencji tego i kolejnych kroków w pierwszym kwartale 2022 Spółka planuje złożyć kolejne zgłoszenie 

patentowe dwóch nowych rodzin emiterów które opracowała, co pozwoli na podwojenie, a nawet potrojenie 

docelowego potencjału (łącznie kilkaset nowych różnych emiterów).  

Etap trzeci – budowa i testowanie diody (proces wewnętrzny Noctiluca, laboratorium w Korei). Ten etap 

dla rozwiązań w technologii PVD jest obecnie dokonywany przez Noctiluca przede wszystkim we własnym 

laboratorium w Korei Południowej. Dzięki rozpoczętej w 2021 r. współpracy z Uniwersytetem Kyung Hee w 

Seulu, czołowym dla rozwoju technologii OLED uniwersytetem w Korei Południowej, Noctiluca istotnie 

rozbudowała własny zespół badawczo-rozwojowy. Na bazie długoterminowej współpracy z KHU (Kyung Hee 

University) testowane są różnne materiały emisyjne, głównie dedykowane do PVD, których rezultaty są bazą 

dla selekcji materiałów do czwartego etapu (budowania i testowania panelu w zewnętrznym laboratorium). 

Spółka wyselekcjonowała 5 najlepszych emiterów, które są podstawą do budowy diod OLED w KHU. 

Współpraca z KHU ma charakter ciągły, więc w 2022 roku należy spodziewać się regularnego testowania diod 

stworzonych na bazie kolejnych emiterów.  

Przed współpracą z KHU, na bazie emiterów PVD Spółki powstały testowe diody w laboratorium Bionanopark 

w Łodzi:   
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Zdjęcie 1. Testowe diody i zawierające emitery Noctiluca 

   

Źródło: Noctiluca 

Etap czwarty – budowanie i testowanie panelu (proces zewnętrzny, prowadzony na zlecenie). Ten etap 

jest realizowany przez zewnętrzne jednostki badawcze, które są międzynarodowymi partnerami Noctiluca w 

procesie komercjalizacji. 

Spółka współpracuje z najlepszymi ośrodkami badawczymi w Europie i Azji – około 100 specjalistów z paru 

krajów. Do najważniejszych partnerów Noctiluca należą instytuty badawcze z Niemiec – Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) i najważniejsza agencja rozwoju wysokich technologii i przemysłu na Tajwanie – Industrial 

Technology Research Institute (ITRI).  

• W ramach współpracy z ITRI Noctiluca przetestuje w 2022 roku 10 najbardziej obiecujących emiterów 

o różnym spektrum kolorów. Dla części z nich (minimum pięciu) przygotowane zostaną testowe 

urządzenia (panele) w technologii PVD, z których zebrane zostaną dane niezbędne do uwiarygodnienia 

technologii w oczach przemysłu. Materiały o najlepszych parametrach zostaną przedstawione w ramach 

współpracy z ITRI ich tajwańskim partnerom technologicznym.  

• W ramach współpracy z KIT Spółka przetestuje w 2022 roku kolejnych 5 emiterów w zakresie 

porównywalnym z ITRI, czego rezultatem będzie stworzenie jednego panelu i uzyskanie dane 

dotyczące wyników osiąganych przez emitery w ramach tego urządzenia. 

 

Etap piąty – testowanie emiterów pod zamówienie klienta (proces zewnętrzny, prowadzony na zlecenie). 

Ten etap nazywany jest fazą Proof-of-Concept, ma bowiem doprowadzić do wykazania przydatności emiterów 

do wykorzystania przez potencjalnego odbiorcę. Do swojej realizacji wymaga pozyskania partnerów 

biznesowych. 

Pozyskanie partnera do tego etapu jest złożone i zależy od wyników, jakie emitery osiągnęły w badaniach na 

wcześniejszych etapach procesu komercjalizacji. Po identyfikacji potencjalnego odbiorcy i potwierdzeniu jego 

wstępnego zainteresowania istotne są dwa stadia współpracy:  

(1) podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA, ang. non-disclosure agreement), która określa 

granice odpowiedzialności stron i podział IP w przypadku dokonania nowego odkrycia w trakcie 

prowadzonych rozmów. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż otoczenie patentowe w zakresie 

materiałów OLED staje się z roku na rok coraz bardziej zagęszczone, dlatego kluczowym jest, by nawet 

we wczesnych etapach prac z dużymi partnerami technologicznymi zagwarantować sobie swobodę 

działania niezależnie do powodzenia lub nie tychże rozmów; 

(2) podpisanie umowy o przekazaniu materiałów do testów (MTA, ang. material transfer agreement), 

dokumentu oznaczającego z biznesowego punktu widzenia formalne wejście we współpracę, tj. 

rozpoczęcie testowania emiterów przez partnera i wejście w wielomiesięczne rozmowy biznesowe.  Jest 

to zaawansowany etap rozmów, którego nie osiąga ponad 90% technologicznych spółek, krok do 

którego nie dochodzi w przeważającej większości relacji startup-korporacja. Potencjalne efekty takiej 

współpracy, rozumiane jako rozpoczęcie wspólnego projektu wdrożeniowego (Proof-of-Concept) są 

możliwe do osiągnięcia w perspektywie 12-18 miesięcy. 
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Dowodem na potencjał komercjalizacji technologii Noctiluca w technologii PVD jest m.in. podpisanie w 

drugim kwartale 2021 r. umowy typu MTA z jednym z japońskich koncernów chemicznych (koncern ten 

wchodzi w skład grupy, która jest jednym z największych globalnie producentów samochodów i autobusów 

oraz komponentów do elektroniki użytkowej), który chce testować materiały Spółki pod kontem ich dalszej 

dystrybucji i stosowania w swoich Spółkach zależnych. 

Z kolei atrakcyjność technologiczną emiterów Noctiluca w technologii IJP potwierdza trwający wspólny projekt 

rozwojowy (Proof-of-Concept/PoC) z europejskim producentem paneli, który zlecił Noctiluca przygotowanie 

emitera w kolorze zielonym do zastosowania jako źródła światła tzn. rozwiązanie, które świeci, ale nie jest 

aktywnym wyświetlaczem/ekranem. Partner ten potwierdził chęć rozszerzenia współpracy o kolejne materiały 

oraz rozpoczęcie wdrożeń technologii Spółki w swoim produkcie w 2022 roku. W obszarze emiterów IJP 

Spółka rozpoczęła także współpracę z drugim już konglomeratem chemicznym z Japonii (globalny koncern 

motoryzacyjny, do którego grupy kapitałowej należy m.in. jeden z czołowych producentów wyświetlaczy 

OLED, specjalizujący się w technologii druku (IJP)). Po negocjacjach określony został zakres możliwej 

współpracy i model funkcjonowania, nie tylko w Japonii, ale potencjalnie również w Chinach oraz na Tajwanie. 

Noctiluca nawiązała relacje z najważniejszymi graczami w ramach technologii naparowywania próżniowego 

(PVD) i firmami zajmującymi się drukiem paneli OLED (IJP) – jest w rozmowach dotyczących wspólnego 

rozwoju technologii lub sprzedaży emiterów z kilkudziesięcioma partnerami technologicznymi oraz 

potencjalnymi odbiorcami. Postęp komercjalizacji emiterów Noctiluca przedstawia poniższy rysunek. 

Rysunek 8. Postęp komercjalizacji emiterów Noctiluca na dzień 30.10.2021 

 

Źródło: Noctiluca 

Etap szósty – komercyjna sprzedaż emiterów. Ostatni etap komercjalizacji może przybrać jedną z dwóch 

form: (1) sprzedaży własnych, autorskich emiterów, co do których własność intelektualna przysługuje Noctiluca 

lub (2) produkcji i sprzedaży kontraktowej emiterów generycznych, znanych już na rynku.  

W ramach produkcji własnych, autorskich emiterów spółka rozwija i komercjalizuje portfolio emiterów III oraz 

IV generacji, nabywając do nich pełnię praw własności intelektualnej. Stanowi to najwyższy priorytet w 

działalności Noctiluca i to na tym koncentruje on swoją uwagę. Noctiluca liczy na to, iż trwający projekt 

rozwojowy PoC realizowany z europejskim producentem paneli (technologia IJP) zaowocuje komercyjną 

sprzedażą emiterów opartych o IP Spółki w 2022 roku – Noctiluca tym samym stanie się pierwszą na świecie 

spółką z komercyjnie wdrożonym zielonym emiterem OLED trzeciej generacji oraz drugą na świecie (po 

Kyulux) spółką z komercyjnie wdrożonym emiterem OLED trzeciej generacji. 

Produkcja kontraktowa to dziedzina, w której Noctiluca potwierdziła kompetencje zespołu badawczego i 

zrealizowała pierwsze zlecenia. W 2019 r. w ramach zlecenia od firmy OSSILA Zespół Noctiluca zsyntetyzował 

komercyjnie związki chemiczne o wysokich wydajnościach i emitery generyczne na potrzeby optoelektroniki. 

W 2020 r. Noctiluca zrealizowała również przychód ze sprzedaży znanych rynkowo emiterów. Od 2021 r. 
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zawieszono realizację kolejnych zleceń syntezy znanych rynkowo emiterów, by skupić się w pełni na rozwoju 

emiterów autorskich, które poszerzą portfolio własności intelektualnej Noctiluca i zbudują długoterminową 

przewagę technologiczną. 

 

Przewagi konkurencyjne Noctiluca 

Najważniejsze przewagi konkurencyjne Noctiluca to (1) wysoki potencjał technologiczny, (2) potencjał 

„demokratyzacji” rynku OLED oraz (3) możliwość przełamania dotychczasowego monopolu na rynku 

emiterów. 

(1) Potencjał technologiczny Noctiluca 

Największą przewagą konkurencyjną Noctiluca jest wypracowanie własnych, unikalnych rodzin emiterów, 

które wykazują nie tylko bardzo wysokie parametry jakościowe, ale dodatkowo dzięki swoim właściwościom 

pozwalają na skrócenie czasu koniecznego na wejście w partnerstwo i rozpoczęcie komercjalizacji. 

W trakcie obliczeń DFT Noctiluca zaprojektowała element struktury emitera, który wykazuje bardzo silny efekt 

TADF i daje możliwość konfigurowania emitera, dopasowania go do różnych specyfikacji matryc/paneli 

poszczególnych producentów OLED.  

Zsyntetyzowane emitery Spółki wykazały bardzo dobre parametry pracy zarówno pod kątem układów 

hiperfluorescencyjnych jak i TADF.  

Możliwość konfigurowania emiterów Noctiluca pozwala po etapie „Budowania i testowania panelu” u 

komercyjnego partnera i po otrzymaniu data sheet dopasować dany emiter Noctiluca do istniejących paneli 

OLED klientów zainteresowanych wejściem w etap PoC, zamiast ponawiać cały proces od etapu modelowania 

struktury emitera, do czego zmuszona jest konkurencja. Pozwala to na skrócenie czasu wdrożenia technologii 

u odbiorcy komercyjnego nawet o 50%. 

Rysunek 9. Konfigurowalne emitery Noctiluca 

 

Źródło: Noctiluca 

Możliwość skonfigurowania struktury emitera skutkuje przede wszystkim tym, że po etapie weryfikacji 

przydatności danego emitera dla potrzeb konkretnego odbiorcy Noctiluca nie musi rozpoczynać całego procesu 

od nowa, czyli od matematycznego modelowania bardzo wielu struktur. Dzięki temu proces wdrażania 

technologii u danego odbiorcy przebiega znacznie szybciej i jest bardziej precyzyjny. 
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Wykres 10. Proces weryfikacji komercyjnej przydatności emiterów – Noctiluca w porównaniu z konkurencją 

 

Źródło: Noctiluca 

(2) „Demokratyzacja rynku OLED 

Na rynku OLED dominuje technologia PVD, wykorzystywana przez największych graczy, która z powodu 

swojej kosztowności nie jest stosowana przez mniejsze podmioty tego rynku. Parametry emiterów nanoszonych 

w technologii PVD są, w dotychczasowym stanie technologii, wielokrotnie lepsze niż emiterów drukowanych 

w technologii IJP. Stanowi to podstawową barierę wejścia na rynek OLED i rozwoju mniejszych graczy.  

Na tym polu Noctiluca wypracowuje kolejną przewagę konkurencyjną, potwierdzając jednocześnie swoje 

kompetencje w zakresie tworzenia emiterów TADF. Parametry emiterów TADF do druku (technologia IJP) 

zsyntetyzowanych (drugi etap procesu komercjalizacji) przez Spółkę okazały się dorównywać parametrami  

emiterom TADF stosowanym w metodzie nanoszenia termicznego w wysokiej próżni (technologia PVD), co 

stanowi ewenement technologiczny w branży. Postęp udało się osiągnąć we wszystkich poszukiwanych przez 

rynek kolorach – RGB. Dysponowanie pełną paletą RGB będzie stanowiło docelową unikalną przewagę na tle 

konkurencji, gdyż dotychczasowy status quo w tym zakresie wskazywał, że parametry emiterów TADF do PVD 

były wielokrotnie lepsze niż emiterów TADF do IJP. 

IJP jest metodą produkcji stosowaną w panelach mniejszych graczy. Technologia ta nie wymaga dużych 

nakładów pieniężnych (choć wciąż są to nakłady rzędu kilku milionów USD), umożliwia więc wejście na rynek 

tworzenia urządzeń OLED szerokiemu gronu producentów. Technologia ta ma potencjał docelowej 

„demokratyzacji” rynku urządzeń OLED i przełamania hegemonii azjatyckich graczy w zakresie ich produkcji. 

Drukarki IJP są powszechne w instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach na całym świecie, jedyne czego 

brakuje do uwolnienia tego procesu, to dostęp do wysokiej jakości materiałów dedykowanych do tych 

zastosowań. Technologia IJP pozwala na stworzenie znacznie większej skali produkcji, co może obniżyć koszty 

paneli OLED do poziomu, który otworzy nowe segmenty rynku poza wyświetlaczami – przede wszystkim 

segment oświetlenia. 

(3) Możliwości przełamania dotychczasowego monopolu na rynku emiterów – „freedom to operate” 

Na rynku materiałów OLED I i II generacji monopolistyczną pozycję zdobyło UDC, które z sukcesem pobiera 

„rentę monopolisty”, co jest przedmiotem powszechnej debaty pomiędzy graczami rynkowymi. Doświadczają 

oni dolegliwości związanych z uzależnieniem od jednego dostawcy (ang. vendor lock-in), co z pewnością nie 

wpływa pozytywnie na konkurencję w branży oraz wysokość cen.  

W nowej generacji technologii (III i IV) konkurencją Noctiluca są spółki Kyulux i Cynora – podmioty, w które 

zainwestowali dwaj kluczowi odbiorcy materiałów OLED (LG i Samsung). Fakt ten stwarza groźbę kontynuacji 

zjawiska vendor lock-in lub zablokowania dostępu do nowych technologii dla innych (poza LG i Samsung) 

producentów paneli OLED ze względu na brak niezależnego dostawcy emiterów III i IV generacji. 

Jako jeden z niewielu podmiotów działających w obszarze emiterów TADF Noctiluca korzysta z przewagi bycia 

jednym z pierwszych podmiotów na rynku i ma szansę stać się wiodącym, niezależnym dostawcą emiterów III 

i IV generacji na rynku materiałów OLED. Jest to pozycja, na którą z przychylnością patrzy wielu graczy  

rynkowych, którzy wyrazili chęć współpracy z Noctiluca. 
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Pojawienie się pierwszych wzmianek w przestrzeni publicznej na temat Noctiluca wzbudziło zainteresowanie 

kilkudziesięciu podmiotów rozmowami ze Spółką na temat potencjalnych pól współpracy. Rozmowy te z racji 

następującego na bieżąco postępu prac B+R w naturalny sposób będą intensyfikowane w kolejnych latach, po 

uzyskaniu z laboratoriów z Korei i Tajwanu potwierdzenia skuteczności technologii dedykowanej do PVD oraz 

pierwszego komercyjnego wdrożenia technologii w IJP. 

Pozycjonowanie względem konkurencji 

Z racji funkcjonowania w dwóch segmentach rynku emiterów OLED (PVD i IJP), zależnie od typu odbiorcy 

Spółka dostosowuje przekazywany komunikat.  

W segmencie PVD najsilniejszymi przewagami nad konkurencją są: 

a) status niezależnego dostawcy o europejskim rodowodzie 

Komunikowana trwała przewaga konkurencyjna Noctiluca to fakt europejskiego rodowodu, który utożsamiany 

jest w świecie „new materials” z innowacyjnością, wysoką jakością i wysokim zaufaniem oraz fakt bycia 

niezależnym dostawcą. Z racji wcześniej opisywanego, powszechnego problemu rynkowego związanego z 

vendor lock-in oraz niebezpieczeństwem kontynuacji tego zjawiska status niezależnego dostawcy jest wysoko 

cenioną przez wielu producentów wyświetlaczy OLED cechą oferty Noctiluca. 

b) jakość materiałów, w tym łatwość dostosowania do wymagań technicznych klienta 

Kolejnym komunikatem, który jest wykorzystywany w komunikacji z rynkiem jest klasyczna komunikacja zw. 

z parametrami oferowanych przez Noctiluca produktów. W tym zakresie warto podkreślić, iż praktycznie 

wszystkie implementacje emiterów OLED są optymalizowane na zlecenie klienta (custom-made), zatem 

istotnym jest wskazanie nie tylko, że materiały Noctiluca spełniają wymagania rynku, ale przede wszystkim są 

łatwe we wdrożeniu w obecnych procesach produkcyjnych, i w procesie dostosowania do struktury stacka 

OLED poszczególnych producentów. 

W segmencie IJP najsilniejszymi przewagami konkurencyjnymi są: 

a) oferta kompleksowej palety kolorów RGB dedykowanej do druku (IJP) 

Unikalną przewagą konkurencyjną, niespotykaną u żadnego innego graczy w segmencie IJP, jest fakt, iż 

Noctiluca może dostarczyć klientowi całą paletę kolorów emiterów (RGB) dedykowanych do druku (IJP) 

pochodzących z jednej rodziny emiterów o niemal identycznej konstrukcji. Kompleksowość oferty w przypadku 

druku OLED-ów pozwala na uproszczenie wdrożenia i potencjalnie unikalny poziom efektywności urządzeń 

stworzonych na ich podstawie. 

b) jakość emiterów dla IJP porównywalna z jakością dla PVD 

Zsyntetyzowane przez Noctiluca emitery OLED do IJP przełamują podstawową barierę jaka jest jakość 

dostępnych materiałów. Do czasu przełomu osiągniętego przez Spółkę, komercyjnie dostępne materiały 

dedykowane do druku IJP miały parametry kilkadziesiąt razy gorsze niż materiały dedykowane do PVD. 

Wynikało to m.in. z faktu, iż najwięksi gracze rynkowi koncentrują się na produkcji metodą PVD i know-how 

w zakresie segmentu IJP był ograniczony co przekładało się na rozwój materiałów dedykowanych do IJP. 

Autorskie emitery TADF (oraz zbudowane w oparciu o te emitery prototypowe diody OLED III i IV generacji) 

opracowane przez Spółkę są prezentowane głównie w kanale B2B podmiotom branżowym tj. podmiotom 

zajmującym się budową wyświetlaczy oraz źródeł światła w w/w segmentach rynkowych. Technologiczny 

charakter opracowywanego przez Spółkę rozwiązania wymagał będzie kontaktu bezpośrednio z działami 

technicznymi (działy/jednostki badawczo-rozwojowe) zidentyfikowanych podmiotów branżowych, u których 

będzie mogło nastąpić wdrożenie.  

W ramach przekazu marketingowego, opracowana przez Spółkę technologia jest prezentowana również w 

zakresie cech III i IV generacji (vs wcześniejsze generacje): 

• efektywności świetlnej diod OLED III i IV generacji (wydajność kwantowa emisji); 

• trwały i wydajny emiter światła niebieskiego; 

• poprawy właściwości świetlnych samej diody oraz zbudowanych w oparciu o te diody 

wyświetlaczy; 
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• wydłużenia żywotności samego emitera TADF; 

• wysoka wydajność kwantowa emisji;  

• zapotrzebowanie na energię (co bezpośrednio wpływa na czasu życia urządzenia na 

naładowanym akumulatorze – szczególnie istotne w przypadku urządzeń przenośnych); 

• jakość wyświetlanego obrazu (nasycenie barwy, kontrast); 

• możliwość zastosowań w procesie produkcyjnym diod OLED; 

• możliwość zastosowania w urządzeniach o składanym/wyginanym ekranie (głównie smartfony); 

• efektywność kosztowa produkcji (mniej etapów produkcyjnych diody OLED w porównaniu z 

przeważającą technologią LCD). 

Wymienione powyżej parametry zestawiane są z parametrami obecnych, przeważających jeszcze na rynku, 

wyświetlaczy LCD, a także wyświetlaczy zbudowanych w oparciu o technologię OLED II generacji (czyli 

PHOLED – wyświetlacze zbudowane w oparciu o diody bazujące na emiterach fosforescencyjnych II 

generacji). Technologia OLED II generacji charakteryzują się przede wszystkim względnie krótkim czasem 

życia emitera (niestabilność emitera), co bezpośrednio wpływa na obniżenie długości życia wyświetlaczy 

zbudowanych w oparciu o w/w technologię (ze względu na pojawiający się efekt wypalenia). Wyświetlacze 

zbudowane na bazie związków fosforoscencyjnych znajdują swoje zastosowanie głównie w urządzeniach, w 

których wyświetlany dynamicznie się zmienia (obecnie ograniczone możliwości zastosowania np. w laptopach 

czy monitorach komputerowych, które z racji charakterystyki użytkowania doświadczałyby znacznych 

problemów z efektem wypalenia przy długotrwałym korzystania z tej samej aplikacji programu – np. 

przeglądarki internetowej, czy edytora tekstu). 

Należy zaznaczyć, że mimo przewag technologicznych charakterystycznych dla rozwiązań i zespołu Noctiluca, 

Cynora i Kyulux są poważnymi i bardzo istotnymi konkurentami na rynku, ze względu na duże możliwości 

finansowe, doświadczone zespoły i ścisłą współpracę z przemysłem elektronicznym, w tym z potencjalnymi 

odbiorcami technologii. Z tego względu Noctiluca nie wyklucza możliwości przyszłej współpracy, zarówno 

badawczej jak i kapitałowej z tymi firmami. 

Potencjalni odbiorcy technologii 

Wśród podmiotów działających na rynku OLED wyróżnia się cztery grupy, które mogą stanowić albo 

potencjalnego partnera do dalszego rozwoju technologii, albo nabywcę produktów Noctiluca: 

• producenci materiałów dla emiterów i diod OLED, 

• producenci komponentów i warstw, a także paneli OLED, 

• producenci wyświetlaczy, paneli i matryc OLED, 

• producenci oświetlenia OLED. 
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Tabela 2. Kluczowi gracze rynku OLED w podziale na kategorie działalności 

 

Źródło: Noctiluca na podstawie MarketsandMarkets, Global OLED Market (2017-2023) by Display Application, Panel 

Type, Technology, Size, Material, Lighting Application, and Panel Type & Vertical; IHS 2016 

1.2.5. Zespół 

Zespół zarządzający 

 

Dr Mariusz Bosiak, założyciel, CEO & CTO 

Współzałożyciel technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies z 15-telnim 

doświadczeniem w branży optoelektronicznej. Ekspert w realizacji projektów badawczych 

na zlecenie przemysłu, np. takich jak opracowywanie barwników do ogniw słonecznych 

trzeciej generacji, które zostały opatentowane i wdrożone wraz z wiodącym graczem 

branżowym.  

W przeszłości realizował projekty dla liderów sektora agrochemicznego, farmaceutycznego 

i odnawialnych źródeł energii: Chemirol, Sapec Agro Business, Ascenza Agro, Ciech Agro, 

Polpharma, OncoArendi, Adamed, Hasco-Lek, Celon Pharma, ML System. 

 

 

Krzysztof Czaplicki, Członek Zarządu Noctiluca, COO 

Przedsiębiorca i inwestor, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu rozwojem 

spółek na wczesnych etapach działalności oraz w komercjalizacji wyników prac badawczo-

rozwojowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, m.in. w formułowaniu i 

wdrażaniu strategii rozwoju firmy, budowaniu wartości (również w oparciu o rozwijane w 

spółce prawa własności intelektualnej), planowaniu i usprawnianiu procesów biznesowych 

oraz projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych. 

Doświadczony zarządzający funduszami o charakterze Seed i VC. Od 2009 r. Partner 

funduszu Seed Capital – inwestującego w nowe technologie. Posiada międzynarodowe 

doświadczenie zdobyte w trakcie pracy dla Grupy Banku Światowego. Ekspert w zakresie 

oceny wartości niematerialnych w spółkach. 
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Mateusz Nowak, Dyrektor Rozwoju Biznesu 

Menedżer i doradca strategiczny specjalizujący się w rozwoju nowych usług i produktów. 

Doświadczenia z realizacji blisko stu projektów w zakresie tworzenia i implementacji 

strategii, procesów M&A i Due Diligence – ex-PwC, ex-zarządzający funduszem VC, 

współzałożyciel MIT Enterprise Forum Poland. 

 

 

Sri Peruvemba, członek Rady Doradców 

Członek Zarządu w Society for Information Display i jeden z najbardziej prominentnych 

graczy światowego rynku OLED. Jego 25-letnie doświadczenie w branży elektronicznej 

obejmuje marketing wyświetlaczy LCD, CRT, TFEL, OLED, LED, plazmowych i ePaper na 

rynku mobilnym, przemysłowym, medycznym, oznakowania i telewizji.  

Wcześniej pełnił funkcję CMO w E Ink Corporation (wzrost wartości z $20 mln do $1.4 mld). 

Zajmował również wyższe stanowiska w Cambrios, Sharp Corp, TFS Inc, Planar Systems i 

Suntronic Technology. 

 

Zespół badawczy 

 

Piotr Trzaska, Koordynator B+R, Zespół polski 

Specjalista w dziedzinie TADF i metod kwantowo-chemicznych (DFT) do prognozowania 

właściwości cząsteczek, posiadający bogate doświadczenie w syntezie organicznej. Ma na 

koncie liczne publikacje naukowe z dziedzin chemii organicznej i optoelektroniki. 

Doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

 

Alicja Zielińska, Członek Zespołu badawczego, Zespół polski 

Autorka pracy dyplomowej poświęconej syntezie organicznych związków dla przemysłu 

OLED. Specjalistka w syntezie chemicznej związków heterocyklicznych. W trakcie studiów 

doktoranckich na UMK, poświęconych syntezie i aplikacji organicznych emiterów TADF. 

Doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

 

W skład polskiego Zespołu badawczego Noctiluca wchodzi ponadto 6 chemików – specjalistów chemii organicznej. 
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Prof. Jang Hyuk Kwon – Doradca techniczny, Zespół koreański 

Profesor na wydziale wyświetlaczy na uniwersytecie Kyung Hee, wiceprzewodniczący 

Koreańskiego stowarzyszenia Optoelektroniki. Lider opinii w zakresie wyświetlaczy i 

materiałów OLED w Korei (autor ponad 100 publikacji naukowych i 50 patentów). Dawniej 

Chief Researcher Samsung SDI. 

Nadzoruje prace nad testami emiterów Noctiluca w laboratorium w Korei Południowej. 

 

W skład koreańskiego Zespołu badawczego, działającego pod kierownictwem Prof. Jang Hyuk Kwon, wchodzi jeszcze 

3 chemików realizujących studia doktoranckie, specjalizujących się w opracowywaniu i badaniach związanych z 

budową urządzeń OLED. 

 


