
Unikalna technologia dla OLED – podstawowe informacje

- In the heart of every OLED



LCD

• Dominująca na rynku dużych wyświetlaczy

technologia LCD opiera się na ciekłych

nanokryształach

• Mimo wysokiego zaawansowania technicznego

matryc nadal wymagają one stosowania

mechanizmów poprawiających obraz a i tak

oferują względnie niski kontrast i słabe

odwzorowanie czerni

• Technologia LCD osiągnęła już maksimum

swojej możliwej wydajności

OLED

• Problemy LCD nie występują w

matrycach OLED, które zdążyły już

zdominować rynek wyświetlaczy

smartfonów i zaczynają wypierać inne

technologie z rynku wyświetlaczy

telewizorowych
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Ewolucja technologii wyświetlaczy (1/2)

Kineskop Plazma LED/LCD OLED
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Ewolucja technologii wyświetlaczy (2/2)

OLED 2020 OLED 2030 Cyberpunk 2077



ZALETY OLED WZGLĘDEM

LED/ LCD:

• Ponad 200 razy krótszy czas reakcji (0.01

ms vs. 2-12 ms)

• Największy kontrast oraz jasność spośród

obecnych technologii wyświetlaczy.

• Większa skala barw i jasność.

• Odwzorowanie barw pozwalające uzyskać

WIDE Gamut RGB (profesjonalne monitory

dla grafików typu LED LCD tylko zbliżają się

do tego poziomu).

• Ultra cienkie wyświetlacze pozwoliły LG

na stworzenie telewizora LG OLED W9,

który w najgrubszym miejscu na 4 mm

grubości!
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Wyświetlacze OLED

LCD/LED

OLED



Zastosowania OLED

5

OŚWIETLENIEAutomotive PANELE 

INFORMACYJNE

MATERIALY MARKETINGOWE

SMARTFONYMONITORY WEARABLES TELEWIZORY FLEXIBLE ELECTRONICS 
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Dwa główne segmenty rynku to (1) producenci wyświetlaczy i (2) producenci oświetlenia.

OLED szybko staje się technologią wyświetlania dla wiodących producentów smartfonów, tabletów i telewizorów, ponieważ oferuje

znakomite, wydajne i elastyczne wyświetlacze o najlepszej jakości obrazu

VR



związek chemiczny 

syntetyzowany w 

laboratorium w 

postaci proszku2CzPN

(niebieski emiter)

| 6

Z czego składa się wyświetlacz OLED

Emiter Dioda Panel/Stack Matryca Wyświetlacz OLED



EMITERY OLED

Obecna generacja emiterów OLED wykorzystuje materiały fosforescencyjne (PHOLED) – czyli tzw. Emitery 2 giej

Generacji, głównie kompleksy irydowe lub platynowe, z których można uzyskać wysoką wydajność kwantową emisji

(nawet do 100% IQE vs. 25% w pierwszych urządzeniach OLED)

WADY PHOLED:

• cena materiałów PHOLED (wysoki koszt spowodowany koniecznością użycia metali szlachetnych jak platyna i iryd)

• ograniczona stabilność (kompleksy z metalami szlachetnymi są mniej trwałe niż związki czysto organiczne)

• „burn-in effect” (efekt wypalania) powstający podczas długotrwałego wyświetlania tego samego obrazu (np. logo

stacji TV)

Krótkożyciową fosforescencję (2-gą generację emiterów) stosowaną w dotychczasowych

ekranach można zastąpić Termicznie Aktywowaną Opóźnioną Fluorescencją (TADF)

oraz Hiperfluorestencją (3-cia i 4-ta generacja emiterów OLED).

JAK WYELIMINOWAĆ WADY PHOLED?

OLED (organic light emitting diodes)

technologia wyświetlania oparta na cienkiej

warstwie emiterów organicznych, które emitują

światło o określonym kolorze. Wyświetlacz

OLED składa się z kilku warstw, np. z anody,

katody, warstwy transportującej elektrony,

warstwy transportującej dziury, warstwy

emitera i innych.
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Emiter – kluczowy element matrycy OLED

Matryca (tzw. stacked OLED) Emiter (związek chemiczny)



• W 2012 roku profesor Adachi i współpracownicy opublikowali odkrycie

TADF – technologia ma duży, niewykorzystane potencjał przyniesienia

wymiernych korzyści:

− niskie zapotrzebowanie emiterów na energię – dłuższe funkcjonowanie urządzeń
bez konieczności ładowania

− niska cena

− możliwość uzyskania wydajnego i trwałego niebieskiego emitera – niedostępny w
poprzednich generacjach emiterów do OLED

− brak konieczności użycia drogich i ograniczonych zasobów metali szlachetnych
(iryd, platyna) w procesie produkcyjnym

− 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-giej generacji.

− łatwość implementacji w ramach dotychczasowej technologii OLED – materiały
stosowane do produkcji wyświetlaczy PHOLED i TADF są identyczne (z wyjątkiem
samego emitera i ewentualnie tzw. hosta, w którym emiter jest zawieszany)

− Możliwość zastosowania w połączeniu ze znanymi emiterami fluorescencji
(emiterami drugiej generacji) w celu uzyskania hiperfluorescencji (emiterów
czwartej generacji).

ROZWIĄZANIE TADF PRZEZWYCIĘŻA PROBLEM ZARÓWNO WYSOKIEJ CENY,

KONIECZNOŚCI UŻYCIA METALI CIĘŻKICH, KRÓTKIEJ ŻYWOTNOŚCI, EFEKTU

WYPALENIA WYŚWIETLACZY I WYSOKIEGO ZUŻYCIA ENERGII POTRZEBNEJ DO

ŚWIECENIA EKRANU
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Emitery TADF

• Zastosowanie w źródłach światła „deep-red/NIR” – nowe obszary dla technologii OLED

− pilne zapotrzebowanie w medycynie i biologii, np. obrazowanie transmisyjne,
chemosensing

− zastosowania inne, takie jak urządzenia noktowizyjne i wyświetlacze z
zabezpieczonymi informacjami.

Wysoka Ultra wysoka

Wszystkie 

wyświetlacze

Wszystkie 

wyświetlacze
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Spółka technologiczna z Torunia zajmująca się

rozwojem zaawansowanych związków chemicznych

w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane

przez producentów wyświetlaczy oraz paneli

OLED.

Noctiluca opracowuje i produkuje emitery OLED

trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazujące

właściwości, które stanowią kluczowy element

wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony,

urządzenia wearables czy VR) i źródeł światła.

Noctiluca SA 
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Kto jest odbiorcą emiterów TADF?
Dwa główne segmenty rynku OLED to (1) producenci wyświetlaczy i (2) producenci oświetlenia. OLED szybko staje się

technologią wyświetlania dla wiodących producentów smartfonów, tabletów i telewizorów, ponieważ oferuje znakomite, wydajne i

elastyczne wyświetlacze o najlepszej jakości obrazu.
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Noctiluca chce być pierwszą na Świecie Spółką z komercyjnym wdrożeniem 

zielonego emitera w najnowszej technologii OLED



| 12

Modelowanie 
matematyczne 

struktury 
emitera 

(DFT)

Synteza chemiczna 
emitera

Budowa 
i testowanie 

diody

Budowa 
i testowanie 

panelu
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Weryfikacja 
czy nadaje się 

do PoC dla 
danej matrycy 

danego 
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NIE

Proces od nowa

TAK
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Noctiluca – Konfiguracja struktury emitera
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Unikatowa możliwość konfiguracjji emiterów Noctiluca pozwala na skrócenie czasu wdrożenia u 
partnera o 50% (24→12 miesięcy)

Proces komercjalizacji emiterów (24-48 miesięcy)

PoC (proof-of-
concept) pod 
zamówienie 

klienta 
(testowanie 
emiterów)

2-3

2-3

Sprzedaż 
komercyjna 
emiterów / 

licencjonowanie 
IP

1

1TAK



Potencjalni partnerzy
Potencjalni partnerzy komercyjni dla dalszego rozwoju

DEWELOPERZY I PRODUCENCI MATERIAŁÓW DLA EMITERÓW I DIOD OLED

• Universal Display Corporation: kluczowy podmiot na rynku OLED do którego należy większość najważniejszych patentów na technologię PHOLED
(emitery drugiej generacji), sam tylko Samsung zapłacił UDC > $1 mld w opłatach licencyjnych od 2011.

• Kluczowymi spółkami pracującymi nad rozwojem przemysłowego zastosowania technologii TADF są: Cynora (Niemcy) oraz Kyulux (Japonia) –
bezpośrednia konkurencja Noctiluca

PRODUCENCI WYŚWIETLACZY/PANELI/MATRYC OLED – Trzy wiodące obszary świata zaawansowane w rozwoju technologii
OLED to kraje dalekiego wschodu (Japonia, Chiny, Tajwan i Korea Południowa), USA oraz Europy (głównie Niemcy i Francja).

• Największy producent ekranów do smartphonów: Samsung

• Największy producentem telewizorów: LG

• Pozostali gracze: Konica Minolta, Sony, JDI, JOLED, Kyocera

PRODUCENCI OŚWIETLENIA OLED

• Wyspecjalizowane firmy w produkcji oświetlenia OLED: Lumiotec, OLED Works

• Globalne koncerny angażujące się w produkcję oświetlenia OLED: GE, OSRAM, Toshiba

PRODUCENCI KOMPONENTÓW/WARSTW DLA DIOD ORAZ PANELI OLED

• Merck: rozwój technologii i materiałów OLED (np. marka licristal®)

• Nissan Chemicals: 09.2016: Solvay sprzedał swoje portfolio IP materiałów OLED do Nissan Chemicals (w tym zakupioną w 2014 roku spółkę
Plextronics)

• BASF: od 2018 roku współpraca z OLEDWorks nad nowoczesnymi rozwiązanymi w zakresie paneli OLED (elastyczne panele OLED); w 2016 BASF
sprzedał portfolio IP w zakresie OLED (w tym TADF) do UDC.
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PARTNERZY OBECNIE EWALUUJĄCY EMITERY NOCTILUCA ZWERYFIKOWANI PARTNERZY PRZYSZŁYCH PRAC

ITRI to wiodący na instytut badań technologii stosowanych, 

zatrudniający ponad 6000 pracowników. Założone w 1973 roku, 

było pionierem w rozwoju układów scalonych. ITRI jest 

nazywane MIT wschodu i wskazywane jako instytut, współpraca z 

którym jest bramą do współpracy z wieloma azjatyckimi 

partnerami przemysłowymi. 

KHU to czołowy uniwersytet dla rozwoju technologii OLED w 

Korei, kuźnia kadr dla światowych gigantów z branży 

wyświetlaczy. Na podstawie umowy, Noctiluca ma dostęp do 

infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce. Spółka zakłada 

rotacyjne pobyty członków polskiego zespołu B+R w Korei

KIT jest jedną z największych instytucji badawczych i 

edukacyjnych w Niemczech. Z KIT w zakresie rozwoju OLED 

współpracowali wcześniej Merck, BASF, Philips, OSRAM i 

Cynora

BNP to jest parkiem naukowo-technologicznym z szeroką ofertą 

badawczą w obszarze elektroniki organicznej

Potencjalni partnerzy
Potencjalni partnerzy technologiczni dla dalszego rozwoju
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Kylux
Pozyskane: ponad 96 mln USD
Wycena: ponad 250mln USD
Inwestorzy: Samsung Venture, LG 
Display, Japan Display, JOLED

Cynora
Pozyskane: ponad 55 mln USD
Wycena: ponad 200mln USD
Inwestorzy: Samsung Venture, LG 
Display

Globalni gracze

Universal Display Corporation 

Czołowy światowy producent emiterów 

drugiej generacji

Market cap 8.37 mld USD* (Nasdaq - OLED)

Przychody (TTM) 553.5 mln USD

EBITDA (TTM) 269.6 mln USD

P/E Ratio (TTM) 44.59

P/S Ratio (TTM) 44.59

$6.0

za akcję

$173.4*

za akcję

* na dzień 29.03.2022 r.
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Globalni gracze
Trend inwestycji w rozwój B+R nad OLED TADF potwierdzony przez Samsung i LG

Novaled
W 2005 Novaled pozyskała 15 mln EUR od
grupy inwestorów prywatnych, a w 2011
nieujawnioną kwotę od Samsung. Samsung
stała się największym klientem Novaled.

W 2013 r. Samsung nabyła Novaled za kwotę
260 mln EUR (10x przychody Spółki)

• Rocznie komercjalizowane ponad 400 patentów (dane tylko dla 30 kluczowych graczy rynkowych)

• Największą liczbę patentów posiadają – Cynora (>70 patentów), Universal Display Corporation (>100 patentów, nabył OLED IP od BASF za 96 m $ oraz OLED IP
od Fujifilm za 105 m $), BASF (>60), Konica Minolta (>50), LG (nabył zasoby DuPont soluble OLED technologies za 175 m $ oraz OLED IP od Kodak za 100 m $)

Samsung Display
ogłosił plany budowy fabryki QD-OLED wartej
10,8 mld USD.

UDC
Nabył OLED IP od BASF za 96 mln USD oraz OLED
IP od Fujifilm za 105 mln USD.

Inuru
Aria Private Equity zainwestował w Inuru 10
mln PLN. Inuru tworzy diody do zastosowania
w opakowaniach i etykietach, które świecą w
reakcji np. na dotyk czy dźwięk.

BOE and OLiGHTEK
W marcu 2017 producent OLED BOE
Technology oraz producent
mikrowyświetlaczy OLED OLiGHTEK ogłosiły nowe,
wspólne przedsięwzięcie warte 170 mln USD,
które ma polegać na produkcji mikrowyświetlaczy
dla konsumentów na rynku VR oraz Ar.

LG
Nabył zasoby DuPont soluble OLED technologies,
w transakcji szacowanej na 175 mln USD.

Kupił OLED IP od Kodak za 100 mln USD.
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Przemijanie technologii jest faktem 
Przemijanie technologii jest faktem (1-sza & 2-ga → 3-cia & 4-ta generacja)



Polacy wdarli się przebojem na 
rynek wyświetlaczy

Rzeczpospolita, XII 2020

Noctiluca to spin-off technologiczny z Synthex
Technologies, firmy specjalizującej się w
syntezie i opracowywaniu związków
chemicznych na zlecenie. – A zatem chemicy
stojący za sukcesem Noctiluki to nie klasyczni
startupowcy, lecz przedsiębiorcy z ponad 15-
letnim doświadczeniem w dostarczaniu
związków chemicznych dla graczy na całym
świecie – mówi Mariusz Bosiak, prezes
toruńskiej firmy.

Nie jest tajemnicą, że rozwiązaniami polskiej
firmy zainteresowały się największe światowe
koncerny, m.in. LG, Samsung, Tianma (jeden z
liderów rynku LCD) czy BOE (dostawca ekranów
dla Apple’a). Pomóc Noctiluce w ekspansji ma
Sri Peruvemba, ekspert rynku OLED z ponad 25-
letnim doświadczeniem, wcześniej związany
m.in. E Ink Corp. (ta technologia stoi za
ekranami Kindle Amazona), który dołączył do
rady nadzorczej.

c
Toruńska spółka Noctiluca 

podpisała umowę z LG. Jej sprzęt 
będzie teraz testowany w Korei

Wyborcza.pl, II 2022

Noctiluca to jeden z trzech czołowych graczy na
świecie rozwijających technologię emiterów
OLED nowej generacji, czyli związków
chemicznych w postaci „proszku", które są
najważniejszym elementem wyświetlaczy oraz
źródeł światła. Teraz spółka podpisała umowę
MTA z LG Display, które jest światowym liderem
technologii OLED dla rynku telewizorów. - Testy
i ewaluacja emiterów to ważny krok na drodze
do rozwinięcia współpracy docelowo do etapu
wspólnego projektu wdrożeniowego w
perspektywie 12-18 miesięcy – tłumaczy
Mateusz Nowak, dyrektor rozwoju biznesu w
Noctiluca.

Umowa z LG Display to fundamentalne
zdarzenie w rozwoju Noctiluca. Fakt ten
potwierdza, że spółka jest wśród wąskiej elity
technologicznych liderów branży OLED. W
supernowoczesnej i bardzo konkurencyjnej
branży Display etapu umowy MTA z
technologicznymi gigantami takimi jak LG nie
osiąga ponad 90 proc. technologicznych spółek.
Fakt rozpoczęcia współpracy z jednym z
największych koncernów elektronicznych na
świecie to nie tylko potwierdzenie jakości
naszej technologii, ale przede wszystkim
przejście do kolejnego etapu komercjalizacji –
komentuje Krzysztof Czaplicki, członek zarządu
Noctiluca.



LG doceniło polskiego 
producenta emiterów OLED

Puls Biznesu, I 2022 

Światowi potentaci wyświetlaczy OLED
zainwestowali już miliony w konkurentów
Noctiluki, a mimo to jeden z nich, LG Display,
będzie testował materiały polskiej spółki.

Wśród głównych ograniczeń w rozwoju
rodzimych start-upów wskazuje się m.in.
tworzenie technologii, które nie nadają się do
globalnego skalowania. Noctiluca, która
pozyskała już prawie 100 inwestorów (w tym
kilka funduszy), pracuje jednak nad czymś
pożądanym przez światowych potentatów z
branży wyświetlaczy – nową generacją
organicznych emiterów światła do
zastosowania w panelach OLED. Jej trud
zaowocował współpracą z globalnym graczem.

Zainteresowanie spółką dużych
technologicznych graczy jest większe od
początkowych założeń, zwłaszcza przy budżecie
nieporównywalnie mniejszym niż u
konkurentów. Noctiluca zebrała dotychczas od
inwestorów ok. 2,5 mln USD, podczas gdy
niemiecka Cynora 55 mln USD, a japoński
Kyulux 96,1 mln USD.

Noctiluca coraz bliżej debiutu na 
NewConnect. Spółka złożyła 

Dokument Informacyjny
Comparic.pl, I 2022

W ostatnich miesiącach spółka dokonała
skokowego rozwoju technologii. Noctiluca
otworzyła własny dział B+R w Korei, zwiększyła
5-krotnie moce produkcyjne toruńskiego
laboratorium, zacieśniła współpracę z
najważniejszymi instytutami badawczymi z
Niemiec (KIT i FEP) i zaczęła realizować projekt z
ITRI tj. najważniejszą agencją rozwoju wysokich
technologii i przemysłu na Tajwanie.

W zakresie rozwoju potencjału komercyjnego w
ostatnim roku Spółka nawiązała relacje z
kilkudziesięcioma podmiotami branżowymi,
podpisała umowę MTA z japońskim
konglomeratem chemicznym oraz zrealizowała
wspólny projekt rozwojowy (PoC) z europejskim
producentem paneli OLED. Projekt ten
powinien przełożyć się na sprzedaż komercyjną
zielonych emiterów trzeciej generacji do tego
partnera w 2022 r. pozycjonując Spółkę jako
podmiot z pierwszym na świecie komercyjnym
wdrożeniem zielonego emitera w najnowszej
technologii OLED.

Polska firma będzie pomagać LG 
w tworzeniu ekranów OLED. Jest 
jedną z trzech na całym świecie

Antyweb.pl, II 2022 

W grudniu 2021 roku Spółka złożyła na GPW w
Warszawie Dokument Informacyjny związany z
notowaniem na NewConect. Jest to krok jaki
Spółka deklarowała swoim inwestorom z rundy
pre-IPO, w ramach której pozyskała łącznie 8,7
mln PLN osiągając w sierpniu 2021 roku wycenę
41 mln PLN.

Spółka zwiększyła swoja wycenę o 100% w
ciągu ostatniego roku. Mimo iż wzrost
kapitalizacji jest imponujący to biorąc pod
uwagę potencjał Spółki sama wycena była
bardzo atrakcyjna w porównaniu do graczy
branżowych.
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Historia Noctiluca

20222019 2020 2021

Q4’18. Wydzielenie Noctiluca S.A. 

jako samodzielnej spółki z Synthex

Technologies sp. z o.o.

Q4’20. Podwyższenie 

kapitału – emisja akcji 

serii D

Q1’21. Podwyższenie 

kapitału – emisja akcji 

serii G

Q3’21. Podwyższenie 

kapitału – emisja akcji 

serii H

Pierwszy przełom 

technologiczny –

opracowanie autorskiego 

algorytmu DFT

Q2’20. Budowa 

międzynarodowego zespołu, 

dołączenie kluczowych członków

Zakwalifikowanie się do 3 

prestiżowych programów 

akceleracyjnych: I-Zone SID, 

Tech Tour, Garage+

Odkrycie struktur nowych 

kilkuset emiterów i 

zwiększenie potencjału 

Spółki 2-3 krotnie

Podpisanie umowy o 

dofinansowanie w 

ramach programu 

ActPhast4.0.

Negocjacje z drugim 

konglomeratem 

chemicznym z 

Japonii

Realizacja pierwszych prac B+R i 

rozwój przy wsparciu pozyskanych 

inwestorów finansowych

Negocjacje z pięcioma 

czołowymi graczami OLED, 

podpisanie NDA z dwoma z nich.

Przełom biznesowy – podpisanie 

MTA z japońskim 

konglomeratem chemicznym

Realizacja pierwszej syntezy 

kontraktowej emiterów dla 

Ossila

Uwzględnienie Spółki w raporcie 

Absolute Reports® wśród Top5 

graczy pracujących nad niebieskim 

emiterem OLED 

Rozbudowa zespołu 

badawczego. Rozpoczęcie 

współpracy z Uniwersytetem 

Kyung Hee w Seulu

Debiut Noctiluca 

S.A. na 

NewConnect

Przełom biznesowy –

podpisanie MTA z globalnym 

graczem: LG

Budowanie 

doświadczenia Zespołu 

w optoelektronice

Pierwsze zgłoszenie 

patentowe Noctiluca



Zespół

Mariusz Bosiak, PhD – CEO/CTO

Współzałożyciel technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies z 15-

telnim doświadczeniem w branży optoelektronicznej. Ekspert we wdrażaniu

projektów badawczych wspólnie z przemysłem. Realizował projekty dla

wiodących graczy w sektorach agrochemicznym, farmaceutycznym i

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

Ciech Agro).

Krzysztof Czaplicki – Strategia, IR

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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Sri Peruvemba – Członek Zarządu w Society for Information Display
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 był

CMO w E Ink Corporation (wzrost wartości z $20m do $1.4 mld). Zajmował

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

Suntronic Technology.

Mateusz Nowak – Dyrektor Rozwoju Biznesu
Menedżer i doradca strategiczny, specjalizujący się w rozwoju nowych usług i

produktów. Doświadczenia z realizacji blisko setki projektów w zakresie

tworzenia i implementacji strategii, procesów M&A i Due Diligence – ex-PwC,

ex-zarządzający funduszem VC, współzałożyciel MIT Enterprise Forum Poland

Piotr Trzaska, Phd candidate – R&D Coordinator

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

prognozowania właściwości cząsteczek. Bogate doświadczenie w syntezie

organicznej. Publikacje naukowe z dziedzin chemii organicznej i

optoelektroniki.

KLUCZOWY ZESPÓŁ R&D POLSKA

Alicja Zielińska, PhD candidate

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.

Prof. Jang Hyuk Kwon – doradca techniczny

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

LIDER ZESPÓŁU R&D KOREA

+ 6 chemików organików
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