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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w nawiązaniu do informacji zawartych w 
Dokumencie Informacyjnym Emitenta dotyczących współpracy z europejskim partnerem, w dniu 26 kwietnia 2022 
roku Emitent podpisał umowę ramową na dostawę związków OLED z Inuru GmbH (Inuru GmbH, 
Johann-Hittorf-Str. 8, 12489 Berlin, zarejestrowaną w Handelregister pod numerem HRB-173892-B-1), firmą  
zajmującą się produkcją ultracienkich paneli OLED dedykowanych do zastosowań na rynku opakowań, reklamy i 
druku (etykiety i opakowania elektroniczne).

Przedmiotem umowy jest określenie ramowych warunków produkcji na zlecenie i dostarczania przez Spółkę 
Noctiluca związków chemicznych (ang. high performance materials) do wyświetlaczy OLED. Umowa określa 
zasady przekazywania przez Spółkę związków do Inuru, zasady ofertowania (oddzielne ofertowanie dla każdego ze 
związków) oraz ramowe warunki płatności.
 
Niniejszym, Noctiluca staje się dostawcą pierwszego wyboru dla Inuru, i zgodnie z ustalonymi w umowie 
procedurami będzie realizowała dostawy wraz z napływającymi zamówieniami.
 
Inuru to globalny pionier w zakresie drukowanych paneli OLED, który rewolucjonizuje przemysł inteligentnych 
rozwiązań poligraficznych, szczególnie etykiet i opakowań.
 
Współpraca ta jest ważnym krokiem do dalszego pogłębiania relacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami 
działającymi w obszarze OLEDów, w tym istotnym krokiem przybliżającym Emitenta do pierwszego na Świecie 
komercyjnego wdrożenia zielonego emitera najnowszej generacji.
 
W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na dalszy rozwój Spółki i na wyniki 
finansowe Noctiluca S.A. w bieżącym roku obrotowym.
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