
DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU 

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 

Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

• 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

• 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

• 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

• 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

• 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.  

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem 

faktycznym lub przepisami prawa.  

 

 

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 1 kwietnia 2022 r. 

 

Autoryzowany Doradca 

Rubicon Partners Sp. z o.o. 
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Wstęp 

Niniejszy dokument stanowi Dokument Informacyjny spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (określanej 

dalej także jako „Noctiluca”, „Emitent” lub „Spółka”), sporządzony zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

1.1. Dane Emitenta 

Informacje o Emitencie 

Firma NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Siedziba Toruń 

Adres Jurija Gagarina 7 / 41B, 87-100 Toruń, Polska 

Telefon +48 56 646 19 63 

Adres poczty elektronicznej inwestorzy@noctiluca.eu 

NIP 8792709668 

REGON 382430546 

Źródło: Emitent 

1.2. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Tabela 1. Informacje o Autoryzowanym Doradcy 

Firma RUBICON PARTNERS SP. Z O.O. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska 

Telefon +48 22 209 98 00 

Adres poczty elektronicznej biuro@rubiconpartners.pl 

NIP 7010958889 

REGON 385000562 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

1.3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w ASO 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu wprowadza się: 

• 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja, 

• 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja, 

• 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja, 

• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja, 

• 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja 

• 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja. 

mailto:biuro@rubiconpartners.pl
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Rozdział 1. Czynniki ryzyka 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy akcji Emitenta 

objętych Dokumentem Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, 

majątkową i finansową Emitenta. Wyszczególniona lista czynników powodujących ryzyko dla inwestorów nie 

ma charakteru zamkniętego i przedstawia najistotniejsze, według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień 

sporządzania Dokumentu Informacyjnego, czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu 

decyzji o nabyciu akcji Emitenta. 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni przeanalizować przedstawione poniżej czynniki 

ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie któregoś 

z tych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta, a w skrajnych przypadkach 

może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta i skutkować niezrealizowaniem celów 

inwestycyjnych inwestora lub nawet do utraty części zainwestowanego kapitału. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 

działalność 

1.1.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Emitenta jako podmiotu gospodarczego działającego na rynku krajowym i zagranicznym jest 

uzależniona od ogólnych warunków makroekonomicznych panujących na rynkach, na których oferowane są 

jego produkty i usługi. Wśród najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, mówiących o stanie 

koniunktury, można wymienić: poziom i dynamikę zmian PKB, wysokość stóp procentowych, poziom 

dochodów gospodarstw domowych, stopę bezrobocia, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw czy prowadzoną 

przez państwo politykę fiskalną i monetarną. 

Nagłe i gwałtowne pogorszenie ogólnej sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na 

działalność Emitenta, osiągane przez niego wyniki finansowe, a także na realizację zakładanej przez Spółkę 

strategii. 

Emitent zamierza przeciwdziałać negatywnym skutkom ewentualnego pogorszenia krajowej i globalnej sytuacji 

makroekonomicznej poprzez bieżące, ciągłe dostosowywanie oferty produktowej do aktualnych potrzeb 

rynkowych, dywersyfikację rynków docelowych, a także dynamiczny rozwój oferowanych technologii, co 

znacząco poprawi pozycję konkurencyjną Emitenta i uczyni go mniej podatnym na pojawienie się produktów 

substytucyjnych.  

1.1.2. Ryzyko konkurencji 

Noctiluca to jeden z kilku czołowych graczy na świecie, rozwijających technologię emiterów OLED nowej 

generacji, czyli związków chemicznych w postaci „proszku”, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy 

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

(lampy). Spółka pracuje nad emiterami trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazującymi właściwości TADF (ang. 

Thermally Activated Delayed Fluorescence, Termicznie Aktywowana Opóźniona Fluorescencja) i zjawisko 

zwane hiperfluorescencją. 

Emitery wykazujące właściwości TADF to technologia, która nie została jeszcze wprowadzona na rynek w 

pełnym zakresie (dotyczy to określonych kolorów emiterów – szczegóły poniżej). Na całym świecie trwają 

intensywne prace nad rozwojem i docelowym wdrożeniem III i IV generacji emiterów, w szczególności do 

przemysłu wyświetlaczy i oświetlenia. Wśród firm najbardziej zaangażowanych w rozwój emiterów TADF 

można wymienić dwa startupy: Kyulux i Cynora, które zyskały finansowanie między innymi od liderów branży 

wyświetlaczy OLED. 

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego technologia TADF wciąż nie została w pełni 

skomercjalizowana, a pionierzy branży nie ukończyli prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do jej 

przeprowadzenia. Emitent posiada wypracowaną w zakresie technologicznym przewagę konkurencyjną, 

pozwalającą na skrócenie czasu koniecznego do rozpoczęcia komercjalizacji, jednak istnieje ryzyko, iż któryś 
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z konkurencyjnych podmiotów osiągnie zamierzony przez Spółkę rezultat jako pierwszy. Wystąpienie tego 

ryzyka może spowodować osłabienie pozycji Emitenta na rynku rozwiązań TADF dla technologii OLED i 

zagrozić jego wynikom operacyjnym i finansowym. 

Spółka zidentyfikowała wskazane ryzyko jako niskie, a wpływ oddziaływania na działalność spółki – średni, 

ze względu na fakt koncentrowania się przez konkurencję na rozwoju emiterów nanoszonych metodami 

próżniowymi, nie zaś roztworowymi (przedstawienie różnic dotyczących tych dwóch technologii zawarto w 

dalszej części Dokumentu).  

Liczba podmiotów w sektorze działalności Emitenta jest relatywnie niska, co oznacza, iż nawet w przypadku 

materializacji powyższego ryzyka i pojawienia się na rynku emiterów TADF producenci wyświetlaczy, chcąc 

zapewnić sobie zdywersyfikowane dostawy materiałów produkcyjnych, nadal będą zainteresowani współpracą 

z Emitentem.  

Jednak ryzyko to może wpłynąć negatywnie na poziom zainteresowania głównych grup docelowych 

produktami oferowanymi przez Emitenta. Działalność podmiotów konkurencyjnych może doprowadzić do 

zmniejszenia udziału Emitenta w rynku oraz zmniejszenia marż uzyskiwanych w poszczególnych transakcjach, 

co miałoby istotny, negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe. 

Spółka zamierza przeciwdziałać materializacji tego ryzyka poprzez systematyczną analizę otoczenia 

konkurencyjnego, stałą współpracę z jednostkami i zespołami badawczymi, bieżące aktualizowanie swojej 

wiedzy w zakresie najnowszych doniesień z rynku OLED oraz konsekwentne rozwijanie współpracy z 

największymi graczami na tym rynku by wypracować stałe relacje biznesowe dla przyszłej komercjalizacji 

rozwiązań. 

1.1.3. Ryzyko związane ze zmianami technologii stosowanej na rynku 

Emitent, jako spółka technologiczna specjalizująca się w syntezie związków organicznych stosowanych w 

optoelektronice, działa na rynku, który charakteryzuje się dużą dynamiką. Dotyczy to zarówno wartości samego 

rynku jak i stosowanych rozwiązań i technologii, które cały czas są rozwijane i zmieniane.  

Struktura wyświetlaczy OLED (ang. Organic Light Emitting Diode) składa się z cienkich warstw materiałów 

organicznych. Jedną z tych warstw i prawdopodobnie najważniejszą, jest opracowywany przez Noctiluca emiter 

– który zamienia energię elektryczną w światło widzialne. Emiter i reszta materiałów organicznych tworzą 

razem subpiksel, który jest podstawowym elementem składowym wyświetlacza OLED. Uwzględniając 

zaawansowanie technologiczne takich emiterów, można podzielić je na generacje. Obecnie wdrażane są do 

użytku emitery III i IV generacji, opracowywane w technologii TADF.  

Istnieją dwa sposoby wytwarzania warstw wyświetlaczy z wykorzystaniem opracowywanych przez Noctiluca 

emiterów – technologia termicznej ewaporacji (naparowywania) w wysokiej próżni (metoda PVD – ang. 

Physical Vapor Deposition) i technologia druku (metoda IJP, ang. Ink-Jet Printing). PVD jest metodą stosowaną 

na skalę masową i większość wyświetlaczy OLED (około 95%) jest obecnie produkowana tą metodą. Wymaga 

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

barierę wejścia na rynek. 

Jak wskazano powyżej, technologia TADF, która jest kluczowym obszarem działalności Emitenta, nie została 

jeszcze w pełni skomercjalizowana – wśród wszystkich najważniejszych konkurentów trwa wyścig o 

opracowanie i zsyntetyzowanie najbardziej pożądanego emitera, czyli emitera światła niebieskiego w 

technologii PVD – zdecydowana większość emitowanego przez wyświetlacze światła jest właśnie w tym 

kolorze. Jest to również obszar zainteresowania Emitenta, który pracuje nad uzyskaniem w tym zakresie 

technologicznej przewagi konkurencyjnej. Nie można jednak wykluczyć, że w tak dynamicznej dziedzinie zajdą 

zmiany technologiczne, które wyznaczą na nowo kierunek badań i rozwoju omawianego biznesu w Polsce i na 

świecie. W konsekwencji branża musi na bieżąco reagować na wszelkie doniesienia naukowe i odkrycia 

zarówno podmiotów komercyjnych, jak i instytutów badawczych i uczelni w zakresie technologii TADF oraz 

możliwych dalszych kierunków jej rozwoju.  

Zespół Emitenta jest świadomy konieczności ciągłego monitorowania stanu technologii wykorzystywanej na 

rynku technologii TADF w zastosowaniach materiałów OLED oraz ponoszenia odpowiednich kosztów 

związanych z aktualizacją wiedzy oraz analizy standardów rynkowych. Ponadto, zespół ten posiada niezbędne 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

8 

 

merytoryczne kwalifikacje do efektywnego podejmowania tych działań – Spółka posiada bowiem zaplecze 

osobowe i techniczne związane ze środowiskiem naukowym najwyższej klasy w swojej branży. Weryfikacja 

dostępu do aktualnego stanu wiedzy była i będzie również podstawowym kryterium wyboru podwykonawców 

w przedsięwzięciach podejmowanych przez Emitenta. 

1.1.4. Ryzyko regulacyjne 

Działalność Emitenta jest ściśle związana z technologią, która jest objęta prawami własności intelektualnej. Z 

uwagi na swój prężny rozwój Spółka potrzebuje ochrony patentowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Wiąże 

się to z koniecznością monitorowania zmian przepisów i uwarunkowań różnych porządków prawnych, aby 

zagwarantować właściwą ochronę rozwijanej przez Emitenta technologii. Zmiany w obowiązujących 

przepisach lub niewłaściwe ich rozumienie stanowią ryzyko, którego materializacja mogłaby istotnie pogorszyć 

sytuację operacyjną i konkurencyjną Spółki, a w konsekwencji spowodować pogorszenie jej wyników 

finansowych. 

Interpretacja krajowych przepisów podatkowych również stanowi czynnik ryzyka regulacyjnego dla 

podmiotów gospodarczych działających w Polsce, w tym dla Emitenta. Polski system podatkowy 

charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności, co może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych 

odnoszących się do należytego wypełniania obowiązków podatkowych. Istnieje ryzyko, iż mimo najwyższej 

staranności, zastosowania aktualnych standardów rachunkowości oraz współpracy z podmiotami świadczącymi 

profesjonalne usługi księgowo-podatkowe, powstaną pomiędzy Emitentem a właściwym dla jego siedziby 

Urzędem Skarbowym rozbieżności w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Materializacja tego 

ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w przypadku nałożenia na niego 

kary finansowej przez Urząd Skarbowy. 

Emitent przeciwdziała temu czynnikowi ryzyka poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi prawnikami 

i kancelariami prawnymi, w tym z kancelariami wyspecjalizowanymi w ochronie własności intelektualnej na 

rynkach, na których działa Emitent, a także poprzez stałe monitorowanie zmian prawnych i aktualizowanie 

stosowanych przez siebie rozwiązań w zgodzie z przepisami. 

1.1.5. Ryzyko walutowe 

Emitent prowadzi działalność w zakresie badań i rozwoju nad swoją technologią nie tylko w Polsce, lecz także 

we współpracy z międzynarodowymi instytucjami badawczymi. Do zespołu doradczego należą również 

eksperci branżowi oraz doradcy biznesowo-prawni spoza Polski. Z tego względu część kosztów związanych z 

zapłatą za wynagrodzenia zespołu oraz infrastrukturę laboratoryjną Emitent ponosi w walucie obcej, przede 

wszystkim dolarze amerykańskim oraz euro. Spółka jest narażona na ryzyko nagłej zmiany kursu tych walut. 

W sytuacji gwałtownego osłabienia polskiego złotego Emitent może być narażony na konieczność poniesienia 

wyższych kosztów swojej działalności w tej ich części, która jest ponoszona w walucie obcej. 

W przyszłości Emitent planuje uzyskiwać także zdecydowaną większość swoich przychodów od podmiotów 

zagranicznych, a co za tym idzie – w walucie obcej. W związku z tym będzie narażony na wahania kursów 

walut (głownie dolara amerykańskiego oraz euro) w odwrotnym kierunku – umocnienie kursu polskiego złotego 

może narazić Emitenta na niższe przychody po przeliczeniu na walutę krajową. 

Powyższe ryzyko Emitent zamierza mitygować ponosząc część kosztów w tej samej walucie, w której 

spodziewa się uzyskać przychody (dolar amerykański oraz euro), co częściowo niweluje wzajemnie ryzyka 

odnoszące się do wpływu wahań kursowych na wysokość kosztów i przychodów. Jednocześnie Emitent 

zamierza korzystać również z dostępnych na rynku finansowym narzędzi zabezpieczania ryzyka walutowego 

we wszystkich przypadkach, które będą wymagać takiego działania. 

1.1.6. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 

Trwająca pandemia COVID-19 wpływa na ogólną sytuację makroekonomiczną, a pośrednio może również 

wpływać na realizację założeń badawczych i biznesowych Emitenta.  

Choć przeprowadzona analiza wskazuje, że dotychczas pandemia nie wywarła negatywnych skutków na 

działalności Spółki, nie można wykluczyć, iż w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej i 
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wprowadzenia długotrwałych ograniczeń w przemieszczaniu się Spółka może zostać pozbawiona możliwości 

prowadzenia zaplanowanych prac lub oferowania swoich usług zgodnie z przewidzianym harmonogramem, a 

co za tym idzie – osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych. Ponadto Emitent nie może wykluczyć 

zmniejszenia zainteresowania swoimi produktami i usługami w przypadku długotrwałego pogorszenia sytuacji 

ekonomicznej swoich kontrahentów. 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka nie odnotowała jednak żadnych trudności związanych ze 

świadczeniem usług i oferowaniem produktów, a także z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych nad 

swoimi technologiami. Zarząd Emitenta stale monitoruje i analizuje sytuację epidemiologiczną, podejmując 

stosowne kroki i środki bezpieczeństwa w celu minimalizowania wpływu tego ryzyka na swoją działalność. W 

celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii, Spółka wprowadziła procedury sanitarne mające na celu 

ochronę pracowników, a także system pracy zdalnej lub hybrydowej w przypadkach, w których taka forma 

pracy jest możliwa. W zawiązku z perturbacjami związanymi z COVID-19 Spółka podjęła również dodatkowe 

działania w celu zachowania dyscypliny budżetowej. W maju 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju przyznał 

Spółce subwencję finansową w łącznej kwocie 72.000,00 PLN. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko związane z krótką historią Emitenta i wczesną fazą rozwoju 

Noctiluca S.A. to spółka założona pod koniec 2018 roku, która powstała jako spin-off ze spółki Synthex 

Technologies sp. z o.o. Celem Noctiluca jest rozwój i komercjalizacja własnej technologii – emiterów TADF 

wykorzystywanych w optoelektronice.). 

W związku z krótką historią operacyjną i wczesnym etapem rozwoju działalności Emitent prowadzi intensywne 

prace badawczo-rozwojowe nad własną technologią, która jest dopiero we wczesnej fazie komercjalizacji. 

Emitent nie generuje jeszcze regularnych przychodów z działalności, które mogłyby zapewnić dodatni wynik 

finansowy, a swoją działalność finansuje ze środków pozyskanych od inwestorów, z programów dofinansowań 

oraz grantów.  

Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 stratą netto w wysokości 129 830 zł, co związane było z ponoszeniem 

wysokich kosztów badań nowych rodzin emiterów, rozwijanych przez Emitenta. Rok 2020 zakończył się stratą 

netto w wysokości 1 396 696 zł. Spółka wykonywała prace badawcze związane z opracowywanymi 

produktami, a także podejmowała działania związane z ochroną patentową opracowanych rozwiązań. Środki 

finansowe niezbędne do prawidłowej pracy operacyjnej i realizacji prowadzonych prac badawczo-rozwojowych 

prowadzących do komercjalizacji produktów Noctiluca zapewniła sobie dzięki realizacji umowy pożyczki od 

kluczowego akcjonariusza (Synthex Technologies Sp. z o.o.) oraz środkom zebranym w ramach podwyższeń 

kapitału zrealizowanych w 2020 i 2021 roku. 

Krótka historia działalności Emitenta utrudnia ocenę i prognozowanie jego przyszłych wyników finansowych. 

Nieprzewidywalne przychody i możliwość wystąpienia nagłego wzrostu kosztów związanych z rozwojem skali 

działalności, a co za tym idzie – pogorszenia sytuacji finansowej to ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na 

pogorszenie sytuacji Emitenta.  

1.2.2. Ryzyko związane z harmonogramem realizacji strategicznych celów 

Strategiczne cele biznesowe Emitenta są nierozerwalnie powiązane z celami badawczo-rozwojowymi 

dotyczącymi ulepszania istniejących produktów i opracowywaniem nowych. 

Nadrzędnym technologicznym celem Emitenta jest opracowanie emitera światła niebieskiego III generacji 

(TADF) w dominującej na rynku technologii nanoszenia termicznego w wysokiej próżni (PVD). Dotychczas 

na świecie nie został jeszcze zsyntetyzowany taki emiter, co zmusza przemysł OLED do stosowania 

nieefektywnego emitera I generacji. Ma to kluczowe znaczenie dla urządzeń OLED, gdyż emiter niebieski 

odpowiada za zdecydowaną większość emitowanego przez wyświetlacz światła, wpływając na jakość obrazu 

w bardzo dużym stopniu. Równolegle Spółka pracuje nad dywersyfikacją swojej oferty o materiały OLED 

dedykowane do technologii druku (IJP), które już przyciągnęły do Spółki partnerów do współpracy nad ich 
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komercjalizacją. Ponadto, Spółka ma możliwość rozwoju swojej działalności w modelu usługowym – syntezy 

kontraktowej na zlecenie, której nie traktuje jednak priorytetowo. 

Proces komercjalizacji wyników prac B+R wiąże się ze szczegółowym harmonogramem badań i walidacji ich 

wyników. Nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka opóźnień w realizacji badań, a także ryzyka związanego z 

niepomyślnymi wynikami tych badań. Proces badawczy jest procesem z istoty rzeczy niepewnym, co w realiach 

biznesowych dotyczących Emitenta może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej w przypadku, gdy 

nie będzie on mógł zaoferować swoim odbiorcom na czas zamówionych produktów, w sytuacji, gdy 

wewnętrznie badane emitery nie wykażą pożądanych właściwości lub jeśli na etapie komercjalizacji okaże się, 

że emitery nie posiadają parametrów koniecznych z perspektywy konkretnego klienta. Wystąpienie takich 

niepożądanych zdarzeń może przyczynić się do nieosiągnięcia planowanych przychodów ze sprzedaży i 

pogorszyć sytuację finansową Spółki lub wymusić zmianę modelu biznesowego w stronę modelu usługowego 

– syntezy związków na zlecenie. 

1.2.3. Ryzyko związane z zapotrzebowaniem na kapitał 

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Noctiluca jest spółką na wczesnym etapie 

rozwoju, która nie generuje jeszcze przychodów z prowadzonej działalności. Mimo zaawansowanych rozmów 

z potencjalnym komercyjnym odbiorcą produktów Spółki (Spółka dostarczyła oczekiwane przez europejskiego 

partnera związki chemiczne niezbędne do komercyjnego wdrożenia, tj. zielony emiter w technologii druku oraz 

związane z nim związki pomocnicze tzw. hosty), proces ostatecznej weryfikacji i ewentualnego zamówienia to 

perspektywa pierwszego półrocza 2022 roku, co powoduje odroczenie oczekiwanego momentu uzyskania 

wpływów finansowych z tytułu sprzedanych produktów. Jednocześnie aktualna pozostaje konieczność 

ponoszenia bieżących nakładów na działalność Emitenta, co finansowane jest ze środków zewnętrznych od 

inwestorów oraz instytucji przyznających dofinansowania i granty. 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka środki finansowe niezbędne do prawidłowej pracy operacyjnej i 

realizacji prowadzonych prac badawczo-rozwojowych prowadzących do komercjalizacji produktów zapewniła 

sobie dzięki realizacji umowy pożyczki od kluczowego akcjonariusza (Synthex Technologies Sp. z o.o.) oraz 

środkom zebranym w ramach trzech podwyższeń kapitału zrealizowanych na pod koniec 2020 i w 2021 roku – 

emisja akcji serii D, G i H. 

Pozyskane dotychczas dofinansowania obejmują: 

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z 

udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-

rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa. 

Tytuł projektu: NOCTILUCA 

Wartość projektu: 1.105.111,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 838.200,00 zł 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów 

badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich 

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Noctiluca S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie 

aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami 

roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o 

opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników. 

Wartość projektu: 3.418.026,80 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 2.310.712,00 zł 

• ACTPHAST4.0 

Spółka w 2020 roku zakwalifikowała się do europejskiego programu ActPhast wspierającego 

komercjalizację nauki i otrzymała 0,1 mln euro, które przeznaczy na wspólne badania ze światową 

instytucją badawczą. 
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W ramach Programu Ramowego 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. 

Noctiluca nie korzysta na dzień Dokumentu Informacyjnego z finansowania dłużnego. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż pozyskane środki finansowe nie wystarczą do pełnego rozwoju działalności 

biznesowej Emitenta i rozpoczęcia komercjalizacji jego produktów. Mogłoby to doprowadzić nie tylko do 

opóźnień w realizacji celów strategicznych, ale nawet do niepowodzenia komercjalizacji produktów Spółki. 

Powyższe ryzyko jest w istotnej części mitygowane poprzez bliską współpracę Emitenta z istotnym 

akcjonariuszem, Synthex Technologies sp. z o.o. Noctiluca w dniu 30 listopada 2021 r. podpisała z Synthex 

Technologies sp. z o.o. umowę pożyczki, na mocy której w przypadku wzrostu zapotrzebowania Emitenta na 

kapitał, na żądanie Emitenta, Synthex Technologies sp. z o.o. udzieli Noctiluca w terminie do 31 grudnia 2023 

roku pożyczki do maksymalnej kwoty 500.000 zł w transzach uzgodnionych co do terminu i wielkości 

pomiędzy spółkami. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego pożyczka ta nie została 

przez Emitenta uruchomiona (nie zostały wypłacone z jej tytułu żadne kwoty). 

Noctiluca i Synthex, oprócz historycznego powiązania kapitałowego, są też podmiotami, które współpracują 

aktualnie na polu badawczo-rozwojowym i operacyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu i 

wykwalifikowanej kadrze Synthex Technologies zapewnia cenne partnerstwo dla rozwoju biznesu i działalności 

badawczej Noctiluca. Dzięki współpracy spółek i bezpośredniemu zaangażowaniu Synthex Technologies we 

wspieranie rozwoju Noctiluca, Emitent może znacznie szybciej i bezpieczniej wkraczać w nowe etapy rozwoju 

biznesu. 

1.2.4. Ryzyko związane z wyborem strategii produktowej 

Jak wskazano powyżej, w swojej działalności Emitent koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych w 

kierunku zsyntetyzowania emitera światła niebieskiego wykazującego właściwości TADF, który stanowiłby 

przełom dla światowego rynku OLED. Nie można jednak wykluczyć, iż obrana strategia produktowa okaże się 

nieodpowiednia z przyczyn zewnętrznych takich jak np. zmiana zapotrzebowania potencjalnych odbiorców 

technologii. 

Aby zapobiegać materializacji tego ryzyka i biorąc pod uwagę warunki rynkowe, strategia produktowa 

Noctiluca zakłada działania w trzech obszarach: 

• komercjalizację własnych, już zaprojektowanych i patentowanych emiterów trzeciej generacji 

dedykowanych do termicznego naparowywania w próżni (PVD); 

• komercjalizację własnych, już zaprojektowanych i patentowanych emiterów trzeciej generacji 

dedykowanych do elektroniki drukowanej (IJP); 

• dalsze prace B+R nad emiterami trzeciej i czwartej generacji nadających się do PVD i ink-jet printing. 

W przypadku przedłużającego się procesu komercjalizacji, Emitent podejmie działalności w modelu 

usługowym, gdzie świadczyć będzie usługi syntezy kontraktowej na zlecenie. 

Nie można jednak z całą pewnością wykluczyć materializacji ryzyka niewłaściwego doboru strategii 

produktowej i jego negatywnych efektów w postaci obniżenia rentowności sprzedaży oraz wyników 

finansowych Emitenta. 

1.2.5. Ryzyko związane modelem komercjalizacji emiterów 

Komercjalizacja emiterów OLED, w tym emiterów projektowanych i syntetyzowanych w ramach działalności 

Emitenta, jest skomplikowana i przebiega trzyetapowo: 

(1) Wewnętrzny proces B+R. Na początku Spółka dokonuje symulacji matematycznych pożądanej 

struktury emiterów, syntetyzuje związki o najlepszych teoretycznych właściwościach i oczyszcza je w 

procesie sublimacji. Następnie wykonuje wstępne badania parametrów.  
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(2) Zewnętrzny proces B+R. Najlepsze z wyselekcjonowanych materiałów wysyłane są do zewnętrznej 

instytucji badawczej, która potwierdza właściwości związków, by na koniec wyprodukować proste 

urządzenia OLED, w których stosuje się testowane emitery. Pomiar parametrów urządzeń OLED 

wykorzystujących testowane związki jest informacją o właściwościach danego emitera dla 

potencjalnych partnerów biznesowych (ze względu na porównywalność takich danych oraz ich 

obiektywny charakter, gdyż pomiar odbywa się w niezależnej instytucji badawczej). 

(3) Praca z klientem. Każdy potencjalny odbiorca emiterów ma swoje indywidualne wymagania co do 

struktury emitera i jego pożądanych właściwości. Spośród związków opracowanych w etapie (2) 

wybierane są najbardziej odpowiednie emitery, które następnie podlegają dostosowaniu do 

indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

Tak skonstruowany proces komercjalizacji niesie ryzyko zarówno niezakończenia prac B+R z zadowalającymi 

wynikami parametrów zsyntetyzowanych związków (etap 1 i 2), jak i ryzyko niedopasowania emiterów o 

wprawdzie dobrych, lecz niedostosowanych pod potrzeby konkretnych odbiorców, parametrach (etap 3). 

Materializacja takiego ryzyka w istotny sposób mogłaby doprowadzić do powstania problemów ze sprzedażą 

produktów Spółki, co skutkowałoby obniżeniem lub brakiem przychodów i pogorszeniem sytuacji finansowej 

Emitenta. 

Emitent zapobiega takim ryzykom zapewniając z jednej strony współpracę z wyspecjalizowaną kadrą badawczą 

i instytucjami naukowymi, które wspierają sukces etapu (1 i 2) komercjalizacji, z drugiej zaś poprzez 

partnerstwo i współpracę z największymi graczami rynku OLED i doświadczonymi doradcami, którzy 

wspierają sukces etapu (3). 

1.2.6. Ryzyko związane z informacją poufną i własnością intelektualną 

Działalność Emitenta i realizacja jego założeń biznesowych jest ściśle związana z własnością intelektualną (w 

tym własnością przemysłową – patentami) oraz informacją poufną w szerszym znaczeniu. 

Ujawnienie informacji poufnych o planach rozwojowych, właściwościach produktów, know-how, procedurach 

i innych tajemnicach handlowych Emitenta przez osoby będące w posiadani takich informacji mogłoby 

wyrządzić Emitentowi poważne szkody nawet w przypadku, gdy takie ujawnienie nie naruszyłoby wprost praw 

własności intelektualnej. Aby zapobiegać temu czynnikowi ryzyka Noctiluca z najwyższą starannością dba o 

umowne i techniczne zabezpieczanie swoich tajemnic handlowych przez podpisywanie odpowiednich umów o 

zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement, NDA) zarówno ze swoimi pracownikami, jak i 

potencjalnymi odbiorcami swoich produktów, a także przez stosowanie technicznych barier dla wycieku takich 

informacji. Nie jest jednak możliwe całkowite wyeliminowanie takiego ryzyka w procesie działalności 

Emitenta. 

Spółka działa w obszarze, w którym istotne znaczenie ma własność przemysłowa (przede wszystkim patenty) i 

jej ochrona.  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”. W roku 2022 planowane jest 

kolejne zgłoszenie patentowe na drugą rodzinę emiterów TADF o jeszcze lepszych właściwościach TADF. 

Wciąż istnieje jednak ryzyko naruszenia przez podmiot trzeci praw chronionych patentem, a także ryzyko prób 

obejścia ich ochrony wynikającej z patentu. 

Z drugiej strony istnieje także ryzyko nieumyślnego naruszenia przez samą Spółkę praw własności 

intelektualnej osób trzecich. Nie można wykluczyć również wysunięcia przeciwko Emitentowi 

nieuzasadnionych roszczeń o takie naruszenie. Obydwa przypadki materializacji tego ryzyka wiązałyby się z 

koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów obsługi prawnej i skutkowałyby możliwością opóźnienia 

realizacji prac badawczo-rozwojowych i ich komercjalizacji. Emitent podczas prac nad swoimi wnioskami 

patentowymi dokonał wnikliwej analizy literatury przedmiotu oraz obowiązujących obecnie patentów, by 

minimalizować ryzyko naruszenia cudzych praw własności przemysłowej. Analiza jest przez Zespół Emitenta 

dokonywana również na bieżąco, aby uniknąć negatywnych skutków związanych z takim naruszeniem. 
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1.2.7. Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Działalność Emitenta polega na prowadzeniu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, a docelowo na 

komercjalizacji zaprojektowanych przez siebie technologii. Opiera się ona w znacznym stopniu na kluczowych 

pracownikach oraz ich zdolności do realizacji bieżącej strategii Spółki, prowadzenia działalności operacyjnej 

oraz pozyskiwania nowych klientów.  

Zakończenie współpracy ze strategicznymi, z punktu widzenia Spółki, pracownikami i współpracownikami 

może w krótkim terminie negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe oraz długoterminowo na jej potencjał 

rozwoju i jakość usług. Nagłe zmiany w zespole operacyjnym mogłyby też rodzić ryzyko znacznych opóźnień 

w sytuacji niewystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na rynku pracy.  

Spółka zamierza przeciwdziałać ryzyku odejścia kluczowych pracowników m.in. poprzez wdrożenie 

pracowniczego programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Uchwałą NWZA z 6 listopada 2020 r. 

dokonano emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, które zostaną przydzielone kluczowym pracownikom i 

członkom organów Emitenta. Posiadacze warrantów serii F będą w przyszłości uprawnieni do objęcia akcji 

Spółki serii F. 

Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z 30 listopada 2021 r. zatwierdzono Regulamin Programu Motywacyjnego, 

który określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego Noctiluca  S.A., a w 

szczególności warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych na okaziciela 

serii F emitowanych przez Spółkę oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia akcji serii F Spółki 

wynikającego z warrantu.  

Uchwałą Nr 4 Rady Nadzorczej z tego samego dnia zatwierdzona została proponowana przez Zarząd Spółki 

lista osób, które na tym etapie rozwoju są uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach 

funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego. Zgodnie z tą uchwałą warranty w łącznej licznie do 

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zostaną przydzielone kluczowym członkom Zespołu, tj. Krzysztofowi 

Czaplickiemu, Mateuszowi Nowakowi, Alicji Zielińskiej oraz Sri Peruvemba. Dokładna liczba warrantów 

przydzielona każdej z wymienionych osób jest zależna od stażu pracy i na dzień 30 listopada 2021 roku wynosi: 

Tabela 2. Liczba warrantów do przydzielenia kluczowym pracownikom Emitenta 

l.p. Imię i nazwisko Liczba warrantów 

1. Krzysztof Czaplicki 75.000 –100.000 

2. Mateusz Nowak 7.500 – 18.000 

3. Alicja Zielińska 4. 083 – 7.000 

4. Sri Peruvrmba 25.000 

RAZEM - 111.583 – 150.000 

Źródło: Emitent 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że funkcje zarządcze w organach Emitenta pełnią jego założyciele, którzy są 

jednocześnie posiadaczami istotnych pakietów akcji Emitenta objętych przy zawiązywaniu Spółki, co 

dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z nagłym odejściem kluczowej kadry. 

1.2.8. Ryzyko związane z utratą kluczowych partnerów branżowych 

Działalność Emitenta polega na prowadzeniu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, a docelowo na 

komercjalizacji zaprojektowanych przez siebie technologii. Opiera się ona w umiarkowanym stopniu na 

współpracy z zewnętrznymi laboratoriami badawczymi oraz ich zdolności do realizacji założonego przez 

Emitenta zakresu prac. 

Zakończenie współpracy ze strategicznymi, z punktu widzenia Spółki partnerami może w krótkim terminie 

negatywnie wpłynąć na jej potencjał rozwoju i jakość usług. Nagłe zmiany w zakresie współpracy lub jej 

całkowite zerwanie może rodzić ryzyko znacznych opóźnień w realizacji procesu komercjalizacji. 
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Spółka zamierza przeciwdziałać temu ryzyku poprzez podpisywanie stosownie opracowanych i wiążących 

porozumień z partnerami oraz poprzez dobieranie do współpracy wielu partnerów będących swoimi 

substytutami. 

Spółka zidentyfikowała wskazane ryzyko jako niskie, a wpływ oddziaływania na działalność Spółki – średni, 

ze względu na fakt braku ekonomicznego uzasadnienia materializacji tego ryzyka z punktu widzenia partnerów, 

którzy są wynagradzani za pracę wykonywaną na rzecz Emitenta.  

1.2.9. Ryzyko związane ze zwiększaniem skali działalności Emitenta 

Emitent prowadzi w ramach swojej działalności badania laboratoryjne w celu opracowywania i syntetyzowania 

emiterów OLED, które następnie oferuje odbiorcom. Zwiększenie skali działalności i jej zmiana z 

laboratoryjnej na przemysłową wymagałaby znaczącego wzrostu możliwości produkcyjnych i wiązałaby się z 

koniecznością istotnego powiększenia powierzchni laboratoryjnej. 

Jest to proces kapitałochłonny, do realizacji którego wymagane byłoby pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych. Nie można wykluczyć wystąpienia opóźnienia w rozwijaniu działalności operacyjnej Emitenta 

spowodowanego brakiem finansowania na rozbudowę możliwości produkcyjnych nawet w sytuacji 

otrzymywania przez Spółkę dużych zamówień. W skrajnym przypadku nie można także wykluczyć ryzyka 

całkowitego niepowodzenia zwiększania skali działalności Emitenta.  

Emitent czyni starania, by na bieżąco zapobiegać materializacji opisanego wyżej ryzyka. Aby poszerzyć 

możliwości produkcyjne Spółka nabyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 sprzęt laboratoryjny o łącznej wartości bilansowej ok. 1 mln zł, który 

pozwala na bardziej efektywny proces produkcji. 

Obecnie Spółka planuje kolejne nakłady inwestycyjne na sprzęt laboratoryjny, które zrealizuje dzięki 

pozyskanej w sierpniu bieżącego roku rundzie finansowej (emisja akcji serii H). 

Ponadto, w ramach współpracy z Synthex Technologies sp. z o.o. (na mocy stosownych umów) Noctiluca 

wynajmuje powierzchnię laboratoryjną, a także posiada dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej. 

Pozwala to na zwiększenie skali działalności przy jednoczesnym braku konieczności ponoszenia całościowych 

nakładów na własną, kosztowną infrastrukturę.  

1.2.10. Ryzyko związane ze strukturą rynku 

Szacuje się, że rynek OLED w 2020 roku był wart około 34 miliardy dolarów i rośnie w tempie 26% rocznie1. 

Jest to rynek bardzo skoncentrowany ze względu na wysokie bariery wejścia spowodowane przez dwa główne 

czynniki: 

• urządzenie z wyświetlaczem OLED jest kosztowne ze względu na zastosowanie technologii PVD do 

produkcji OLED (obecnie ponad 90% rynku); infrastruktura produkcji PVD kosztuje kilka miliardów 

euro, 

• niska dostępność związków chemicznych do opracowywania i produkcji OLED, co stanowi problem 

zwłaszcza dla małych graczy – wyświetlacze OLED składają się z wielu cienkich warstw (struktury 

OLED); niektóre z tych warstw wymagają użycia wysoce zaawansowanych związków chemicznych; 

każdy producent OLED ma unikalny skład warstw, więc większość z nich wymaga wysoce 

wyspecjalizowanych chemików, kosztownej linii produkcyjnej oraz niestandardowej, dostosowanej 

do indywidualnych potrzeb współpracy przy syntetyzowaniu związków do dalszych badań. 

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). Wśród pozostałych liderów rynku należy wymienić m.in. Samsung, LG, Konica Minolta, Sony, JDI, 

JOLED, Kyocera (kontrolują oni zdecydowaną większość rynku). Wśród producentów oświetlenia OLED 

należy wymienić m.in. wyspecjalizowane firmy specjalizujące się w produkcji oświetlenia OLED (np. 

 
1 Display Supply Chain Consultants (2020). 
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Lumiotec, OLED Works), globalne koncerny angażujące się w produkcję oświetlenia OLED (np. GE, OSRAM, 

Toshiba). 

Struktura rynku (duża koncentracja) rodzi z jednej strony barierę nawiązania współpracy, z drugiej natomiast – 

ryzyko uzależnienia się od głównego odbiorcy technologii w dłuższej perspektywie. Spółka prowadzi już 

rozmowy z liderami rynku OLED (podpisano już pierwsze dokumenty wprowadzające do procesu współpracy), 

cały czas starając się poszukiwać nowych relacji badawczych oraz komercyjnych, by jak najpełniej 

zdywersyfikować grono docelowych i potencjalnych odbiorców swojej technologii. Nie jest jednak możliwe 

całkowite wyeliminowanie omawianego ryzyka, którego materializacja mogłaby mieć istotny, negatywny 

wpływ na działalność Emitenta. 

1.2.11. Ryzyko wizerunkowe 

Marka Noctiluca, choć znana w środowisku branżowym związanym z technologią OLED, nie jest jeszcze w 

pełni rozpoznawalna na rynku polskim i światowym. Jest to związane z krótką historią działalności Spółki i 

ulega ciągłej zmianie wraz z działaniami podejmowanymi przez Spółkę w obszarze PR/IR. Nie ma pewności, 

że działania Zarządu Emitenta przyniosą oczekiwane efekty w postaci zapewnienia Spółce pożądanego poziomu 

rozpoznawalności. 

Noctiluca kieruje swoją ofertę do podmiotów z różnych regionów świata, które stosują emitery OLED we 

własnych urządzeniach i zgodnie z własnymi procedurami. Pomimo dochowania staranności w zakresie 

metodologii badań i syntezy oraz kontroli jakości produktów Emitenta, nie można wykluczyć ryzyka, iż będą 

one niezgodne z indywidualnymi wymaganiami poszczególnych odbiorców, co może skutkować pogorszeniem 

wizerunku Emitenta jako fachowego podmiotu dostarczającego wysokiej jakości produkty. 

Ponadto, w sytuacji problemów reputacyjnych nie można wykluczyć również trudności z ewentualnym 

pozyskaniem dalszego finansowania, szczególnie przy uwzględnieniu charakterystyki Alternatywnego Systemu 

Obrotu i znacznego wpływu mediów na postrzeganie wizerunku notowanych w nim spółek. Brak 

zainteresowania przyszłych inwestorów w sytuacji zapotrzebowania Emitenta na kapitał na pokrycie inwestycji 

lub inicjatyw rozwojowych mógłby istotnie zakłócić harmonogram realizacji strategicznych celów Spółki i 

wpłynąć negatywnie na jej wyniki finansowe. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi 

1.3.1. Ryzyko związane z inwestycją w akcje Emitenta 

Inwestor nabywający akcje Emitenta musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż ryzyko związane z bezpośrednim 

lokowaniem środków w akcje na rynku kapitałowym jest znacznie wyższe niż ryzyko inwestycji w inne, 

alternatywne instrumenty finansowe takie jak np. obligacje skarbowe czy jednostki uczestnictwa w wybranych 

funduszach inwestycyjnych. Zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim okresie rodzi ryzyko, że 

inwestor nie będzie mógł dokonać zbycia posiadanych przez siebie akcji w preferowanym przez siebie czasie 

oraz według oczekiwanych warunków finansowych. 

Ponadto, działalność Emitenta ma charakter wysoce innowacyjny, a stadium rozwoju działalności biznesowej 

Emitenta jest wczesne. Spółka na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego kontynuuje prace 

badawczo-rozwojowe w celu komercjalizacji emiterów TADF w optoelektronice, jednak technologia ta nie 

została jeszcze skomercjalizowana i nie przynosi regularnych dochodów. Działalność Emitenta jest związana 

również z ryzykiem niepowodzenia prac badawczo-rozwojowych, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ 

na wartość jego akcji. 

1.3.2. Ryzyko związane z różnicą w cenach emisyjnych akcji różnych serii 

Inwestorzy dokonujący decyzji o ulokowaniu środków w akcje Emitenta powinni wziąć pod uwagę ryzyko 

wynikające z różnicy w cenie emisyjnej akcji emisji późniejszych w stosunku do akcji emisji wcześniejszych – 

szczególnie akcji serii A, B i C w porównaniu z akcjami serii D, G i H. Wraz z rozwojem Spółki rosło bowiem 

zaufanie do jej modelu biznesowego i spadało ryzyko prowadzonej działalności, co przekładało się na rosnącą 

wycenę Noctiluca w oczach inwestorów i wyższe ceny jej akcji z każdą kolejną emisją. 
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Akcje serii A, B i C zostały wyemitowane w czwartym kwartale 2019 r., w momencie zawiązania Spółki. 

Objęcie założycielskich akcji serii A nastąpiło po cenie emisyjnej równej 0,15 zł za jedną, a założycielskiej serii 

C po cenie 1 zł za jedną akcję. Akcje serii B zostały objęte przez fundusze venture capital dedykowane do 

inwestycji w innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe – Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz ValueTech. 

Inwestorem tych funduszy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”), które przekazuje inwestycje 

za pośrednictwem funduszy bezpośrednio do spółki portfelowej na zasadzie udzielania jej dedykowanego 

grantu. Formalnie fundusze te objęły łącznie 194.028 akcji serii B po cenie 1,08 zł za jedną akcję, inwestycja 

ta była jednak powiązana z przekazaniem finansowania inwestorskiego przez NCBR w formie grantu – łącznie 

więc w ramach emisji 194.028 akcji serii B do Emitenta trafiło 1,3 mln zł (efektywnie 6,69 zł przypadając na 1 

akcję). 

Akcje dalszych emisji były obejmowane po wyższej cenie z uwagi na rozwój działalności Emitenta i coraz 

mniejsze ryzyko inwestycyjne związane z jego akcjami. W listopadzie 2020 r. wyemitowano akcje serii D, które 

zostały objęte po cenie 14 zł za akcję.  

W kwietniu 2021 r., po serii sukcesów badawczych i pozyskaniu istotnych partnerów biznesowych Spółka 

zdecydowała się na kolejną emisję akcji serii G po cenie 20 zł za akcję.  

Akcje ostatniej emisji serii H, przeprowadzonej w sierpniu 2021 r. po rozpoczęciu negocjacji handlowych 

Emitenta z przedstawicielami wiodących graczy na rynku, objęto po cenie 28 zł za akcję. 

Ewentualna zwiększona podaż akcji serii A, B i C w momencie pierwszego notowania Spółki w Alternatywnym 

Systemie obrotu mogłaby spowodować spadek ceny akcji Emitenta, a w konsekwencji doprowadzić do 

niezrealizowania celów inwestycyjnych inwestorów serii D, G oraz H. 

Emitent zapobiega wystąpieniu tego ryzyka poprzez podpisanie z założycielami umów zobowiązujących do 

powstrzymania się od sprzedaży akcji serii A, B i C w wyznaczonym okresie (lock-up). 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego akcje serii E i F, objęte uchwalonym przez NWZA warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, nie zostały jeszcze przydzielone przez Zarząd i nie stanowią 

przedmiotu niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Szczegółowe zasady emisji i zasady przydziału warrantów 

zostały opisane w rozdziale 4.11. niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

1.3.3. Ryzyko związane z notowaniami akcji na rynku NewConnect 

Inwestując w instrumenty finansowe na rynku NewConnect należy mieć na uwadze jego specyfikę i ryzyka z 

nim związane. Kurs akcji po wprowadzeniu do obrotu w ASO będzie kształtowany przez stosunek popytu i 

podaży, które są kształtowane licznymi czynnikami – również niezwiązanymi z działalnością Emitenta i jego 

sytuacją finansową. 

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iż kurs akcji może ulegać znacznym zmianom, a także 

odbiegać od ceny emisyjnej. Należy także wziąć pod uwagę mniejszą niż na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW płynność obrotu akcjami na NewConnect. Emitent nie ma pewności, czy jego akcje po 

wprowadzeniu do obrotu będą przedmiotem aktywnego obrotu, umożliwiającego inwestorom sprzedaż 

posiadanych akcji w momencie i po cenie przez nich oczekiwanej. Ryzyko to może w przypadku nagłych i 

niespodziewanych zdarzeń, powodujących silne wahania kursu, uniemożliwić inwestorowi sprzedaż jego akcji, 

a w skrajnym przypadku doprowadzić nawet do utraty całości lub części zainwestowanych w akcje środków. 

W związku z emisją ostatniej serii akcji Spółki, czyli akcji serii H z sierpnia 2021 roku, po cenie 28 zł za akcję, 

Autoryzowany Doradca rekomendował ustalenie kursu odniesienia w pierwszym dniu notowania na rynku 

NewConnect na tożsamym poziomie, tj. 28 zł za jedną akcję. 

1.3.4. Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym 

systemie obrotu 

Jako uczestnik ASO Emitent podlega Regulaminowi Alternatywnego Systemu Obrotu oraz decyzjom 

wydawanym przez Organizatora ASO. Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu jego Organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: 
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(1) na wniosek emitenta, (2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

(3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do 

którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta 

lub jeżeli w ocenie Organizatora zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły 

przesłanki, o których mowa w pkt. (2) lub (3) akapitu powyżej. 

Ponadto, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 

związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym; 

• na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

Natomiast zgodnie z treścią § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator obligatoryjnie wyklucza lub wycofuje, z 

zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu, instrumenty finansowe z obrotu w ASO: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

‒ w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

‒ w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§12 ust. 3 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 

Stosownie do postanowień § 17 ust. 1 Regulaminu ASO w przypadku gdy w ocenie Organizatora 

Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu 

obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, 

Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 

4) Regulaminu, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez 

emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w 

terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora ASO decyzji w tym zakresie i obowiązywać 

przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

Regulamin ASO w § 17 ust. 2 stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym 

Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora ASO podjętej na podstawie § 17 ust. 1 

Regulaminu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 

dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać 

do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora ASO, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania 
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powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym 

Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu ASO w przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym 

Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, albo w terminie 20 dni 

roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17  ust. 2 Regulaminu 

ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. 

Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 

odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć 

instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Instrumenty finansowe mogą zostać zawieszone lub wykluczone z obrotu w ASO również na podstawie 

postanowień Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 78 Ustawy o obrocie w przypadku 

gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na 

żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym ASO lub wstrzymuje 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od Organizatora ASO 

zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

Na żądanie KNF firma Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w 

przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym ASO lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

1.3.5. Ryzyko związane z możliwością̨ nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 

kary upomnienia lub kary pieniężnej 

Mimo najwyższej staranności dokładanej przez Emitenta, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka nałożenia 

na niego przez Organizatora ASO kary pieniężnej lub kary upomnienia. 

Zgodnie z postanowieniami § 17c Regulaminu ASO jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w ASO, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie, 

Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub 

uchybienia: (1) upomnieć emitenta, (2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, 

na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami 

finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. 

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega 

zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

istniejące w ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z Regulaminem ASO kar, 

Organizator ASO może nałożyć na emitenta dodatkową karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł. 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, 

na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami 

finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. 

Stosownie do postanowień §17d Regulaminu ASO, Organizator ASO może opublikować na swojej stronie 

internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, 

niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. 

W informacji tej Organizator ASO może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta 

obowiązki autoryzowanego doradcy. 
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1.3.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF lub inny organ nadzoru kar 

administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa 

Spółki, których instrumenty finansowe notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) mają 

status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, a co za tym idzie, KNF ma możliwość nakładania na 

nie sankcji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywanie obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie oraz Rozporządzenia 

MAR. W określonych, przewidzianych przepisami prawa sytuacjach, na Emitenta mogą zostać nałożone także 

inne kary o charakterze administracyjnym. To ryzyko musi zostać wzięte pod uwagę przy dokonywaniu decyzji 

inwestycyjnej dotyczącej akcji Emitenta. 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent (w sytuacji o której mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie 

także inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym) jest 

zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 

publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich 

wprowadzenia do ASO, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie przewiduje możliwość nałożenia przez KNF 

na emitenta lub oferującego kary administracyjnej w formie kary pieniężnej do wysokości 100.000 zł. 

Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, KNF może podjąć decyzję o 

wykluczeniu akcji z obrotu w ASO albo nałożyć karę pieniężną zależną od typu i wagi naruszenia: 

• w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 1-6 oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie – do  

kwoty 1.000.000 zł; 

• w przypadkach określonych w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie – do kwoty 5.000.000 zł; 

• w przypadkach określonych w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie – do kwoty 5.000.000 zł albo 

kwoty stanowiącej 5% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe 

ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia 

obowiązków, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści lub unikniętej straty 

albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu KNF określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie 

papierów wartościowych z obrotu. 

Stosownie do postanowień art. 96 ust. 1i) Ustawy o Ofercie, jeśli emitent nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję 

o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery 

wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu 

tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 

zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł. Może też 

zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, 

memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 

ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub 

innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za 

informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe 

dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 

5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie z 

art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje 

udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub 

innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe 
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dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej 

karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub 

w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Art. 174 Ustawy o Obrocie przyznaje KNF możliwość nałożenia na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym 

mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na 

rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, kary pieniężnej do wysokości 2 072 800 zł. W przypadku gdy 

jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku takich naruszeń, 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł na 

emitenta, który nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek: 

• podania do informacji publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące 

obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 

ust. 3 Rozporządzenia MAR, 

• powiadamiania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach wynikających z art. 19 

rozporządzenia MAR, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR, 

• sporządzenia listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi 

związanych, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR. 

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego 

rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 

przekracza ona 4 145 600 zł. Jeśli możliwe jest ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

emitenta w wyniku takich naruszeń, zamiast powyższej kary KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w akapicie powyżej, KNF może także nałożyć na osobę, 

która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 

2 072 800 zł.  

Nałożenie na Emitenta którejś z wymienionych powyżej kar mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność Emitenta i jego wyniki finansowe, co stanowi ryzyko konieczne do wzięcia pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych wprowadzanych przez Emitenta 

do ASO. 

1.3.7. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Regulamin ASO w § 18 ust. 7 przewiduje, że w przypadku: 

• rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od 

dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w ASO, z wyłączeniem 

rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia udzielonego przez Organizatora ASO, 

• zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, 

• skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez 

Organizatora ASO  

– Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 

podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu lub interes jego uczestników. 

1.3.8. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Regulamin ASO w § 9 ust. 3 stanowi, iż warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 
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zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 

w arkuszu zleceń minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 

animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. 

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu 

bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w opisanym powyżej § 9 ust. 3 Regulaminu, w 

szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo 

na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO (stanowi o tym § 9 ust. 5 Regulaminu). 

W tym przypadku Organizator ASO może jednak wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w 

§ 9 ust. 3 Regulaminu, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności 

obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. 

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu ASO instrumenty finansowe wprowadzone do ASO są notowane 

w systemie notowań ciągłych. Jednakże, stosownie do § 9 ust. 7 Regulaminu ASO (z zastrzeżeniem treści ust. 

5, 10 oraz 11 tego samego paragrafu),  w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora 

Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile 

Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie 

notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem brzmienia ust. 10 i 11 tego samego paragrafu Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej 

umowy z Animatorem Rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych 

danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem 

kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

1.3.9. Ryzyko związane z akcjami obejmowanymi w zamian za warranty subskrypcyjne 

W dniu 6.11.2020 r. NWZA Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisję nie więcej niż 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 zł 

za akcję oraz nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o wartości nominalnej 0,15 zł za akcję. 

Akcje serii E będą obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E. Zostały wyemitowane w 

celu pozyskania od potencjalnych inwestorów środków finansowych na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej 

perspektywie na jej rozwój, tak aby dokapitalizowanie Spółki w ramach wymienionych kwot było możliwe do 

zrealizowania w relatywnie krótkim czasie. Cena emisyjna oraz subskrybenci akcji serii E zostaną określeni 

przez Zarząd Spółki i muszą zostać zaakceptowani przez Radę Nadzorczą, przy czym cena nie może być niższa 

niż 28 zł za jedną akcję. 

Natomiast akcje serii F będą obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii F, które zostaną 

wyemitowane w celu stworzenia systemu motywacyjnego dla osób z kierownictwa i organów Spółki. Program 

motywacyjny związany z emisją akcji serii F również podlega obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Radę 

Nadzorczą Spółki. 

Wykonanie praw do objęcia akcji z warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi nie później niż do dnia 

12 października 2023 roku, a praw z warrantów subskrypcyjnych serii F nie później niż do 12 października 

2025 roku. W przypadku ich realizacji ogólna liczba akcji Spółki wzrośnie, a co za tym idzie – rozwodnieniu 

ulegnie udział innych akcjonariuszy w strukturze właścicielskiej Emitenta. 

Powyższe ryzyko jest mitygowane poprzez nadzór Rady Nadzorczej Emitenta nad procesem emisji akcji serii 

E oraz serii F, a także poprzez określenie w uchwale emisyjnej minimalnej ceny akcji serii E, która zapobiegnie 

nadmiernemu rozwodnieniu pozostałych akcjonariuszy. 
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Rozdział 2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje 

zawarte w dokumencie informacyjnym 

2.1. Oświadczenie Emitenta 

Tabela 3. Dane Emitenta 

Tabela 4.  

Firma NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Siedziba Toruń 

Adres Jurija Gagarina 7 / 41B, 87-100 Toruń, Polska 

Telefon +48 56 646 19 63 

Adres poczty elektronicznej inwestorzy@noctiluca.eu 

NIP 8792709668 

REGON 382430546 

Źródło: Emitent 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 

Osoby działające w imieniu Emitenta: 

• Mariusz Bosiak – Prezes Zarządu, 

• Krzysztof Czaplicki – Członek Zarządu. 

 

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej 

staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są 

prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w Dokumencie Informacyjnym nie 

pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 

finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 

udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

 

Mariusz Bosiak – Prezes Zarządu  Krzysztof Czaplicki – Członek Zarządu 
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2.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Tabela 5. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma RUBICON PARTNERS SP. Z O.O. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska 

Telefon +48 22 209 98 00 

Adres poczty elektronicznej biuro@rubiconpartners.pl 

NIP 7010958889 

REGON 385000562 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osobami działającymi w imieniu Autoryzowanego Doradcy są: 

• Grzegorz Golec – Prezes Zarządu, 

• Michał Chabowski – Członek Zarządu. 

 

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że niniejszy Dokument Informacyjny został 

sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z 

dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 

żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie 

tymi instrumentami. 

 

 

Grzegorz Golec – Prezes Zarządu  Michał Chabowski – Członek Zarządu 
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Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 

alternatywnego systemu obrotu 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 

ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych wprowadzanych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

Instrumenty wprowadzane przez Emitenta do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny 

System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

• 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,15 zł każda, 

• 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, 

• 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, 

• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda, 

• 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,15 zł każda, 

• 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,15 zł każda. 

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego akcje serii A, B, C, D, G oraz H są akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł każda (słownie: piętnaście groszy). 

Wartość nominalna akcji wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu wynosi łącznie 221.625 zł 

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych). 

Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 

100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Skrócona historia pozyskania finansowania przez Spółkę oraz wskazanie najważniejszych wydarzeń 

towarzyszących kolejnym rundom finansowym została przedstawiona poniżej. Właściwy opis Historii 

Emitenta został zamieszczony w podrozdziale 4.6. Krótki opis historii Emitenta  

Akcje serii A, B i C zostały wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki, w dniu 18 grudnia 2018 r. 

przed notariuszem Markiem Hrymakiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 20459/2018). Rejestracja nastąpiła 

29 stycznia 2019 roku. 

Przy udziale inwestorów finansowych, którzy zdecydowali się zainwestować w Spółkę, rozpoczęła się 

realizacja pierwszych prac B+R, zakończonych na początku 2019 r. przełomem technologicznym – 

opracowaniem własnego, autorskiego algorytmu matematycznego, wykorzystywanego w zaawansowanych 

obliczeniach matematycznych DFT, pozwalającego na komputerowe projektowanie parametrów emiterów z 

dużo większą precyzją, co przekłada się na skrócenie początkowych etapów procesu B+R. Jeszcze w 2019 r. 

udało się zrealizować pierwsze zlecenia syntezy kontraktowej dla międzynarodowego partnera Ossila. 

Wraz z rozwojem działalności rozrastał się także Zespół Spółki. W 2020 r. dołączył do niego Sri Peruvemba, 

specjalista w dziedzinie OLED o międzynarodowej renomie. Noctiluca zakwalifikowała się do światowych 

programów akceleracyjnych w USA, Europie oraz Azji.  

W drugiej połowie 2020 r. nawiązano kontakt z kilkudziesięcioma partnerami technologicznymi. Spółka weszła 

w zaawansowane negocjacje z 5 czołowymi graczami rynku OLED, z czego z 2 podpisała umowy NDA. 

W 2020 r. dokonano również pierwszego zgłoszenia patentowego. 

W związku z zapotrzebowaniem na kapitał dla sfinansowania dalszego rozwoju, Noctiluca zdecydowała się na 

kolejną rundę finansową od inwestorów. W dniu 6 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 
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emisję akcji serii D. Uchwałę podjęto przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w siedzibie prowadzonej 

przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 

20260/2020). 

Dzięki pozyskanym środkom pod koniec I kwartału 2021 r. Zespół badawczy Noctiluca odkrył kolejną grupę 

prostych struktur (wolnych patentowo), o bardzo prostej syntezie (niski koszt) i bardzo dobrych parametrach z 

DFT. 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 testów struktur związków, w celu złożenia kolejnego zgłoszenia 

patentowego. Dokonane odkrycie pozwoliło na podwojenie, a nawet potrojenie docelowego potencjału Spółki 

(odkrycie dotyczyło struktur łącznie kilkaset różnych emiterów – trzykrotnie więcej niż liczba emiterów 

objętych pierwszym zgłoszeniem patentowym). 

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, które podjęło decyzję o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G. Uchwała została podjęta przed 

notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 7436/2021). 

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

najbardziej rokujących z wszystkich 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). 

Drugi kwartał 2021 r. przyniósł przełom biznesowy – podpisanie pierwszej umowy MTA z japońskim 

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

producentów samochodów i autobusów oraz komponentów do elektroniki użytkowej, producentem 

podzespołów elektronicznych, jak również dostawcą związków chemicznych dla praktycznie wszystkich 

czołowych graczy z top 10 rynku wyświetlaczy.  

W czerwcu Noctiluca pozyskała kolejne finansowanie – nastąpiło podpisanie umowy dofinansowania, 

przyznanego w ramach europejskiego programu ActPhast4.0. 

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. 

W dniu 18 sierpnia 2021 r. doszło do skutku ostatnie (na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego) podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w subskrypcji prywatnej. 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta przed notariuszem Markiem Hrymakiem w 

siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 

(Repertorium A numer 19045/2021). 

Od czasu ostatniej rundy finansowej (emisji akcji serii H) w Spółce wystąpiły następujące, istotne zdarzenia: 

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

konglomeratem chemicznym z Japonii. 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) trwający wspólny projekt rozwojowy 

z europejskim producentem paneli, który zlecił Noctiluca przygotowanie emitera w kolorze 

zielonym do zastosowania jako źródła światła. Projekt docelowo powinien przełożyć się na 

sprzedaż komercyjną zielonych emiterów TADF do tego partnera w 2022 r. 

• Na bazie postępów w działalności B+R Spółka wypracowała kolejną przewagę konkurencyjną, 

tj. potwierdziła swoje kompetencje w zakresie tworzenia emiterów TADF w technologii druku 

(IJP). Parametry zsyntetyzowanych przez Noctiluca emiterów do technologii druku okazały się 

dorównywać parametrami emiterom TADF stosowanym w metodzie nanoszenia termicznego w 

wysokiej próżni (technologia PVD), co stanowi ewenement technologiczny w branży.   
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3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania 

3.1.2.1. Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w rozumieniu art. 351, 

art. 352 i art. 353 k.s.h. 

3.1.2.2. Uprawnienia osobiste oznaczonych akcjonariuszy 

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje uprawnienia 

osobiste oznaczonych akcjonariuszy związane z powoływaniem członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Uprawnienia te ulegają modyfikacji w „Dniu Upublicznienia”, zdefiniowanym w § 25 Statutu Spółki jako dzień 

dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzenia akcji do obrotu na runku 

zorganizowanym. 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, 

powoływanych o odwoływanych w następujący sposób: 

• Akcjonariusz Synthex Technologies sp. z o.o. („Synthex”), pod warunkiem posiadania przez 

niego akcji stanowiących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego 

Spółki, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej,  

• Akcjonariusz ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („ValueTech”) 

ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem:  

‒ posiadania przez niego akcji w Spółce, chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego 

udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,  

‒ zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez 

akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, 

• Akcjonariusz Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. („PIBIR”) ma prawo do 

powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem: 

‒ posiadania przez niego akcji w Spółce, chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego 

udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,  

‒ zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez 

akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, 

ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.  

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powziętej 

zwykłą większością głosów. 

Uprawnienie osobiste akcjonariuszy do powoływania członków Rady Nadzorczej, wygasają w przypadku, gdy 

inny akcjonariusz, po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, nabędzie (działając w imieniu 

własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje przed Walnym Zgromadzeniem akcje stanowiące ponad 50% 

(ponad pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki 

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje również uprawnienia osobiste, 

które zgodnie z § 25 Statutu wygasną z Dniem Upublicznienia, tj.: 

• § 14 ust. 4 Statutu: Tak długo, jak łączny udział ValueTech i PIBIR w kapitale zakładowym 

Spółki będzie wynosił co najmniej 5% do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia wymagane 

jest oddanie głosów za uchwałą w liczbie odpowiadającej co najmniej 70% liczby głosów 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz zgoda na podjęcie uchwały wydana przez przynajmniej 

jednego z Inwestorów (tj. ValueTech, PIBIR lub R Ventures I ASI sp. z o.o.), jeśli wziął on udział 

w prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia określone w niniejszym 

ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, określonym w § 25 Statutu. 

• § 18 ust. 4 Statutu: Do podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą wymagane jest oddanie głosu 

„za” przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez ValueTech i PIBIR oraz Synthex. 

Uprawnienia określone w niniejszym ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, określonym w 

§ 25 Statutu. 
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• § 19 ust. 3 Statutu: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania członka 

Zarządu wymaga oddania głosu „za” przez akcjonariuszy ValueTech oraz PIBIR oraz Synthex. 

Uprawnienia określone w niniejszym ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, określonym w 

§ 25 Statutu. 

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych, zabezpieczenia i 

świadczenia dodatkowe 

3.1.3.1. Ograniczenia statutowe 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia akcji Spółki objętych niniejszym 

Dokumentem Informacyjnym. 

Jedyne statutowe ograniczenie dotyczące przenoszenia praw z papierów wartościowych przewidziane jest w 

§ 9 Statutu Spółki i dotyczy ograniczenia zbywalności warrantów subskrypcyjnych serii E i F, emitowanych na 

podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2020 r. 

Szczegółowe określenie zasad i celów emisji warrantów oraz ograniczeń w ich zbywaniu zostało zawarte w 

Rozdziale 4. „Dane o Emitencie” niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

3.1.3.2. Ograniczenia umowne 

Emitent zawarł szereg umów cywilnoprawnych, na mocy których zbywalność akcji została ograniczona na czas 

przewidziany w umowie.  

Umowa inwestycyjna 

Na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 18 grudnia 2018 roku Pomysłodawcy, tj. akcjonariusze Synthex 

Technologies sp. z o.o., Mariusz Bosiak, Andrzej Wolan oraz Piotr Trzaska, zobowiązali się, że nie sprzedadzą 

ani nie obciążą należących do nich akcji Emitenta bez uprzedniej pisemnej zgody akcjonariusza ASI ValueTech 

Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (ValueTech) oraz akcjonariusza Polski Instytut Badań i 

Rozwoju Inwestycje sp. z o.o (PIBIR), tak długo jak łączny udział ValueTech i PIBIR w kapitale zakładowym 

Emitenta będzie wynosił łącznie co najmniej 4%.  

Strony Umowy Inwestycyjnej uzgodniły, że umowa ta ulega rozwiązaniu (wraz z postanowieniami dotyczącymi 

ograniczeń w zbywaniu akcji) w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. 

Na mocy Porozumienia do Umowy Inwestycyjnej z dn. 18.12.2018 r., zawartego w Warszawie w dniu 

3 listopada 2020 r. Strony zgodnie postanowiły wydłużyć okres obowiązywania ograniczenia zbywania akcji 

Emitenta w odniesieniu do akcji posiadanych przez akcjonariuszy Synthex Technologies sp. z o.o., Mariusza 

Bosiaka, Andrzeja Wolana oraz Piotra Trzaskę. Zgodnie z dodanym punktem 24.1 (iii) umowy postanowiono, 

iż ograniczenie, o którym mowa w akapicie powyżej, wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia 

dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku 

zorganizowanym.  

Umowy typu lock-up 

Na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ma zawarte umowy ograniczające zbywalność akcji 

(umowy typu lock-up) z akcjonariuszami-założycielami Emitenta, czyli posiadaczami akcji serii A, serii B oraz 

serii C. 

Każdy z akcjonariuszy objętych powyższymi umowami lock-up zobowiązał się, że w okresie trwania 

ograniczenia i w odniesieniu do posiadanych przez siebie akcji Emitenta: 

• nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi 

zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny 

sposób akcjami albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji,  

• nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów 

wartościowych zamiennych na akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny 

sposób uprawniałyby do nabycia akcji,  
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• nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z 

wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji bądź 

praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej   

bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta oraz Autoryzowanego Doradcy (umowy mają charakter trójstronny – 

zostały zawarte każdorazowo pomiędzy konkretnym akcjonariuszem, Emitentem oraz Autoryzowanym 

Doradcą). 

Akcjonariusze serii A, będący członkami zespołu merytorycznego Noctiluca, objęci są zakazem zbywania 

należących do nich akcji Emitenta w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednak nie dłużej niż do dnia 

30.06.2024 r. Zobowiązanie to dotyczy Mariusza Bosiaka, Piotra Trzaski oraz Andrzeja Wolana. 

Akcjonariusz serii A, będący osobą prawną, tj. Synthex Technologies sp. z o.o., jest objęty zakazem zbywania 

należących do niego akcji Emitenta w okresie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednak nie dłużej niż do dnia 

31.12.2023 r. 

Akcjonariusze będący inwestorami finansowymi, czyli ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. i Polski Instytut Badań i 

Rozwoju Inwestycje Sp. z o.o. (akcjonariusze serii B) oraz R Ventures I Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. 

z o.o. (akcjonariusz serii C) objęci są zakazem zbywania należących do nich akcji Emitenta w okresie 

12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r. 

Zawarte umowy typu lock-up przewidują możliwość stopniowego uchylania zakazu, o którym mowa w 

powyższych akapitach, przed upływem okresu ograniczenia, w przypadku znacznego wzrostu kursu akcji 

Emitenta w ASO. Zgodnie z postanowieniami umów, liczba akcji objętych ograniczeniem ulega zmniejszeniu 

wraz ze wzrostem kursu akcji Emitenta ponad określone umową progi po rozpoczęciu ich notowania na rynku 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Każdorazowy wzrost kursu akcji 

Emitenta, rozumiany jako przekroczenie danego progu kursu akcji na zamknięciu sesji przez kolejnych 5 dni 

sesyjnych, uwalnia spod rygorów ograniczeń nową pulę akcji. Wielkość uwalnianej puli jest różna w zależności 

od statusu danego akcjonariusza (akcjonariusz będący członkiem zespołu merytorycznego lub akcjonariusz 

będący inwestorem finansowym). 

Zgodnie z postanowieniami opisywanych umów, ograniczenie zbywania akcji nie obowiązuje w przypadku:  

a) ogłoszenia publicznego bezwarunkowego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta; 

b) zobowiązania do zbycia lub zamiany akcji Emitenta w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w pkt. a) powyżej; 

c) zbycia akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji 

publicznej; 

d) zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez Emitenta; 

e) przeniesienia akcji na następcę prawnego; 

f) zbycia lub przeniesienie akcji w wyniku prowadzonego względem akcjonariusza postępowania 

upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego. 

Nie stanowi również naruszenia postanowień opisywanych umów sprzedaż przez akcjonariusza części akcji 

firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji. 

Umowne progi kursu akcji zostały ukształtowane jako wielokrotności ceny akcji z ostatniej emisji 

poprzedzającej sporządzenie Dokumentu Informacyjnego. Poniższa tabela przedstawia liczbę akcji objętych 

umownym ograniczeniem zbywania w zależności od poziomu kursu akcji Emitenta. 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

29 

 

Tabela 6. Umowne ograniczenia zbywalności akcji Emitenta 

Liczba akcji objętych ograniczeniem zbywania w zależności od wysokości kursu akcji Emitenta 

Kurs akcji [cena/akcja]   28,00 zł 56,00 zł 84,00 zł 140,00 zł 224,00 zł 

Cena vs ostatnia emisja   1,0x 2,0x 3,0x 5,0x 8,0x 

Kapitalizacja Emitenta   41,4 mln zł 82,7 mln zł 124,1 mln zł 206,9 mln zł 331 mln zł 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Ograniczenie  Liczba akcji objętych ograniczeniem (szt.) 

Synthex Technologies A 18 miesięcy 568 472 568 472 511 624 426 354 426 354 

R Ventures I C 12 miesięcy 56 250 46 875 31 250 15 625 - 

Mariusz Bosiak A 24 miesięcy 100 000 100 000 90 000 75 000 75 000 

Andrzej Wolan A 24 miesięcy 50 000 50 000 45 000 37 500 37 500 

Piotr Trzaska A 24 miesięcy 25 000 25 000 22 500 18 750 18 750 

PIBIR B 12 miesięcy 87 312 72 760 48 507 24 253 - 

ValueTech B 12 miesięcy 87 312 72 760 48 507 24 253 - 

Suma  - - 974 346 935 867 797 388 621 735 557 604 

udział w kapitale 

zakładowym 
  65,95% 63,34% 53,97% 42,08% 37,74% 

Źródło: Emitent 

Na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego umownymi ograniczeniami zbywalności objętych jest 

974.346 akcji stanowiących 65,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, tj. odpowiednio: 

• 743.472 akcji serii A (100% akcji serii A stanowiących 50,32 % udział w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawniających do 50,32 % głosów na zgromadzeniu), 

• 174.624 akcji serii B (100% akcji serii B stanowiących 11,82 % udział w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawniających do 11,82 % głosów na zgromadzeniu), 

• 56.250 akcji serii C (100% akcji serii C stanowiących 3,81 % udział w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawniających do 3,81 % głosów na zgromadzeniu). 

3.1.3.3. Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz Ustawy o Obrocie 

Obrót akcjami Emitenta jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(Rozporządzenie MAR). Rozporządzenie MAR jako rozporządzenie unijne ma bezpośredni skutek w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej i jest stosowane na całym obszarze UE bez konieczności implementowania 

jego postanowień w drodze ustaw krajowych. Dla podmiotów krajowych oznacza to konieczność przestrzegania 

postanowień Rozporządzenia MAR, które ma zastosowanie do: 

a) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

b) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 

(MTF), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na MTF; 

c) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 

(OTF); 
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d) instrumentów finansowych nieujętych w lit. a), b) lub c), których cena lub wartość zależą od ceny lub 

wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym 

m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Art. 14 oraz 15 Rozporządzenia MAR wyrażają zakaz: 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz 

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Ponadto, Rozporządzenie MAR w art. 19 nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne oraz ograniczenia 

odnoszące się do osób pełniących obowiązki zarządcze u emitentów oraz osób blisko z nimi związanych. 

Informacja poufna 

Rozporządzenie MAR w art. 7 definiuje informacje poufne, do których odnoszą się wymienione wyżej zakazy 

jako: 

• określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej 

miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny 

powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

• w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 

oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 

instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 

instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów 

finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 

było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na 

ceny instrumentów finansowych.  

W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie 

szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można 

uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z 

zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Ponadto, etap 

pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria 

informacji poufnych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia MAR. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 

wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych 

na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają 

informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy 

podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Zakazy dotyczące informacji poufnych 

Art. 8 Rozporządzenia MAR statuuje zakaz wykorzystywania informacji poufnych oraz zakaz rekomendowania 

innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych. Dotyczy on wszystkich osób, które 

weszły w posiadanie informacji poufnych z racji: 
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• bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika 

rynku uprawnień do emisji; 

• posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

• posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków;  

• zaangażowania w działalność przestępczą; lub 

• okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeśli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to 

informacje poufne. 

W przypadku osoby prawnej art. 8 ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w 

podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby 

prawnej. 

Zakazane jest według Rozporządzenia MAR zarówno wykorzystywanie informacji poufnych, jak i samo 

usiłowanie ich wykorzystywania. Zgodnie z art. 8 ust. 1 wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce 

wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając 

lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty 

finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany 

zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie 

złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie 

informacji poufnej. 

Zakazem objęte jest także rekomendowanie innej osobie lub nakłanianie jej do wykorzystywania 

informacji poufnych rozumiane jako sytuacja, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych 

oraz: 

• udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

• udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 

anulowania lub zmiany. 

Opisane powyżej rekomendowanie lub nakłanianie jest w rozumieniu art. 8 ust. 3 Rozporządzenia MAR 

wykorzystywaniem informacji poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub 

powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Art. 10 Rozporządzenia MAR definiuje natomiast istotę bezprawnego ujawniania informacji poufnych jako 

sytuację, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z 

wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 

zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Zabronione jest również dalsze ujawnienie rekomendacji lub 

nakłaniania, o których mówi przywołany powyżej art. 8 Rozporządzenia MAR, które są uznawane za postać 

bezprawnego ujawniania informacji poufnych, jeśli osoba ujawniająca rekomendację lub ujawniająca 

nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Ustawa o Obrocie zawiera sankcje za naruszenie dotyczących informacji poufnych zakazów. Art. 180 

przewiduje, iż każda osoba, która wbrew zakazowi ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do 2 000 000 

zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.  

Według art. 181 kto wbrew zakazowi wykorzystuje informację poufną, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 

Natomiast art. 182 Ustawy o Obrocie stanowi, iż kto wbrew zakazowi udziela rekomendacji lub nakłania do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2 000 

000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. 

Zakaz manipulacji 

Rozporządzenie MAR w art. 15 wprowadza zakaz dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania 

dokonywania manipulacji na rynku. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 za taką zakazaną manipulację uważa się: 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

‒ dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu 

na instrument finansowy, lub co do jego ceny; lub 

‒ utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i 

są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi; 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych 

narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

• rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży 

lub popytu na instrument finansowy lub co do jego ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą 

zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub 

sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te 

informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w 

błąd; 

• przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub 

wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika 

referencyjnego. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

• postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji 

w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, 

bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 

stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

• nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 

albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do 

wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

• składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 

dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego 

i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: 

‒ zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

‒ utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 

które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

‒ tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 

poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

• wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 

do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 

uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków 

opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej 

wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 
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• nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów 

pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze skutkiem 

ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub 

sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty na aukcjach. 

Ustawa o Obrocie w art. 182 przewiduje również sankcję za naruszenie zakazu manipulacji stanowiąc, iż kto 

wbrew zakazowi dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, podlega grzywnie do 

5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Natomiast 

w przypadku wejścia w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację osoba wchodząca w takie 

porozumienie podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

Obowiązki i ograniczenia dotyczące osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych 

Według art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę 

związaną z emitentem, uczestnikiem rynku uprawnień do emisji lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 

19 ust. 10, która: 

• jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub 

• pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa powyżej, przy czym ma 

stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz 

uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy 

gospodarcze tego podmiotu. 

Natomiast na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 26) „osoba blisko związana” oznacza: 

• małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 

• dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 

• członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; lub 

• osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba 

pełniąca obowiązki zarządcze lub bliska w rozumieniu powyższych podpunktów, lub nad którą osoba 

taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści 

takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

Stosownie do postanowień art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko 

z nimi związane powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 

odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych 

powiązanych z nimi instrumentów finansowych niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu 

transakcji.  

Obowiązek ten powstaje w odniesieniu do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 

5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

Obowiązek powiadamiania nie ma zastosowania do transakcji dotyczących instrumentów finansowych 

związanych z akcjami lub instrumentami dłużnymi emitenta, o których mowa powyżej, jeżeli w czasie 

dokonywania transakcji spełniony jest jeden z następujących warunków: 

• instrument finansowy jest jednostką uczestnictwa lub udziałem w przedsiębiorstwie zbiorowego 

inwestowania z ekspozycją na akcje lub instrumenty dłużne emitenta nieprzekraczającą 20% aktywów 

tego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania; 

• instrument finansowy zapewnia ekspozycję na portfel aktywów, w przypadku której ekspozycja na 

akcje lub instrumenty dłużne emitenta nie przekracza 20% aktywów w tym portfelu; 

• instrument finansowy jest jednostką uczestnictwa lub udziałem w przedsiębiorstwie zbiorowego 

inwestowania lub zapewnia ekspozycję na portfel aktywów, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub 

osoba blisko związana z taką osobą nie zna i nie może znać struktury inwestycji lub ekspozycji takiego 

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub portfela aktywów na akcje lub instrumenty dłużne 
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emitenta, a poza tym taka osoba nie ma powodów, by uważać, że akcje lub instrumenty dłużne emitenta 

przekraczają próg 5.000 EUR. 

Jeżeli informacje o strukturze inwestycji przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub o ekspozycji na portfel 

aktywów są dostępne, osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą musi 

poczynić wszelkie rozsądne starania, by uzyskać takie informacje. 

W razie niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby 

blisko z nimi związane KNF może nałożyć na podstawie art. 175 Ustawy o Obrocie karę pieniężną do wysokości 

2.072.800 zł – w przypadku osób fizycznych) lub do wysokości 4.145.600 zł - w przypadku innych podmiotów. 

Ponadto, art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR wprowadza instytucję okresu zamkniętego. Zgodnie z nim osoba 

pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na 

rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, 

lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 

30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku 

rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu 

obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym. 

Art. 174 Ustawy o Obrocie za naruszenie zakazu związanego z okresem zamkniętym przewiduje możliwość 

nałożenia przez KNF kary pieniężnej do wysokości 2 072 800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie 

kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary pieniężnej 

w powyższej kwocie KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści 

lub unikniętej straty. 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie  

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Ustawa o Ofercie) zawiera definicję spółki 

publicznej, przez którą rozumie się spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W związku ze statusem spółki publicznej Emitent będzie podlegał regulacjom Ustawy o Ofercie 

dotyczącym nabywania i zbywania określonych pakietów akcji oraz przekraczania określonych ustawą progów 

w kapitale zakładowym spółki. 

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych 

Art. 69 nakłada na każdego kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej albo 

• posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓ %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33⅓ %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym KNF oraz Spółki, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki 

publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż 

w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Obowiązek dokonania powyższego zawiadomienia powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej (a) 2% ogólnej 

liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań, (b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu 

na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu; 
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• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. 

Powyższy obowiązek nie powstaje natomiast w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów 

wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym 

samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 

powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych 

obowiązków. 

Ponadto art. 69a Ustawy o Ofercie rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych, stanowiąc, iż obowiązki 

informacyjne z art. 69 ciążą również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby 

głosów w związku z (1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (2) pośrednim nabyciem 

akcji spółki publicznej, a także (3) w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia (nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim 

przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie). 

Art. 69b natomiast stanowi, że obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął 

lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 

finansowych, które (1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich 

posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

(2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 

skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (1), niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku wymienionych w powyższym akapicie instrumentów finansowych, liczba głosów posiadanych w 

spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub 

zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku zaś instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 (tj. w punkcie (2) powyżej), 

które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, 

związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta 

danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych 

stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą 

w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w 

sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 

z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.). 

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie, jeżeli 

wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza 

progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. 

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu odpowiedniego progu spółka publiczna jest 

zobowiązana do: 

• niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, równocześnie do 

publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje 

tej spółki, lub podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje; 

• równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, lub podmiotowi organizującemu alternatywny 

system obrotu, w którym są notowane te akcje, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, 

wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z 
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określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich 

procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w akapicie powyżej, 

w przypadku, gdy ujawnienie takich informacji mogłoby (1) zaszkodzić interesowi publicznemu lub 

(2) spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 

wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych. 

Stosownie do postanowień art. 89 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 

progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 tej ustawy. Prawo głosu z akcji spółki 

publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą 

walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Warto również zaznaczyć, że opisane powyżej obowiązki spoczywają również na (art. 87 Ustawy o Ofercie): 

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 

2. funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 

przez: 

‒ inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

‒ inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

3. alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 

‒ inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

‒ inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

4. funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 

przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

5. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

‒ przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 

2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

‒ w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot 

ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, 

‒ przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

6. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 
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7. łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te 

podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 3 tiret 1, akcji spółki publicznej, lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko 

jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 

obowiązków; 

8. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach; 

9. również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Powyższe obowiązki powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa pkt 5, a także w związku ze 

zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Powstają one również w przypadku, 

gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, 

który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Ograniczenie obrotu akcjami obciążonymi zastawem 

Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem 

przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 103). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 

ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych 

W art. 6 Kodeks spółek handlowych zakłada na spółkę dominującą (zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 4) k.s.h.) 

obowiązek każdorazowego zawiadomienia spółki kapitałowej zależnej o powstaniu stosunku dominacji w 

terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu 

z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki 

zależnej. 

Uchwała albo walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem tego obowiązku, jest nieważna, chyba że spełnia 

wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych (art. 6 § 3 k.s.h.). 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) określa warunki 

rozwoju i ochrony konkurencji, między innymi poprzez kontrolę nad procesem koncentracji przedsiębiorców, 

którzy spełniają przewidziane w tej ustawie warunki.  

Z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta znaczenie ma przede wszystkim ewentualny obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Urząd) w razie 

wystąpienia określonych ustawą warunków. 

Postanowienia ustawy dotyczą przedsiębiorców, zdefiniowanych poprzez odwołanie do definicji przedsiębiorcy 

z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 149) jako osoby fizyczne, 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą, czyli zorganizowaną działalność zarobkową, 

wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ponadto ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

rozszerza definicję przedsiębiorcy także o: 

1) osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, organizujące lub świadczące usługi o charakterze 

użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 
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2) osoby fizyczne wykonujące zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

3) osoby fizyczne, które posiadają kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziły 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w 

art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) związki przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 13 ustawy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:  

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro. 

Ten obowiązek dotyczy zamiaru koncentracji rozumianego jako: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

Poprzez przejęcie kontroli omawiana ustawa rozumie wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt 4). Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji jest wyłączony w następujących przypadkach: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 

ustawy, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

3) jeżeli koncentracja polega na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do 

jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 

należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma 

nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

4) jeżeli koncentracja polega na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo 

udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, 

pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 
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5) jeżeli koncentracja polega na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w 

celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

6) jeżeli koncentracja następuje w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 

zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy 

kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest 

nabywana; 

7) jeżeli uczestniczący w koncentracji przedsiębiorcy należą do tej samej grupy kapitałowej. 

Stosownie do postanowień art. 18 ustawy, Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie 

koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 

powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

• zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

• wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

• udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi 

- określając w swojej decyzji termin spełnienia warunków. W tej samej decyzji Prezes Urzędu nakłada na 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych 

warunków. 

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ustawy, Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w 

wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku. Może on jednak wydać zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 

której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji 

jest uzasadnione, a w szczególności: 

• przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 

• może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Jeśli decyzja Prezesa Urzędu została oparta na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków z decyzji, Prezes 

Urzędu może uchylić decyzję. W tym przypadku orzeka on co do istoty sprawy. Jeżeli natomiast koncentracja 

została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu 

może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 

szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę (art. 21). 

Taka decyzja nie może jednak być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Zgodnie z art. 97 ustawy, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 

wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, 

w jakim decyzja powinna zostać wydana. Nie stanowi naruszenia tego obowiązku realizacja publicznej oferty 

kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, jeżeli nabywca nie 

korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości 

swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji. 
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Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes 

Urzędu może na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w drodze decyzji. Jeżeli przedsiębiorca, choćby 

nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania wymaganej zgody, może zostać mu wymierzona kara 

pieniężna w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok 

nałożenia kary. 

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich dotyczącego kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw (rozporządzenie we w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) z dnia 20 stycznia 2004 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 24, str. 1) odnosi się do koncentracji przedsiębiorstw o wymiarze wspólnotowym i ma na 

celu, poprzez ich kontrolę, wspierać tworzenie systemu zapewniającego niezakłóconą konkurencję na 

wspólnym rynku. 

W świetle art. 1, koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000 mln 

EUR; oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Koncentracja, która nie osiąga powyższych progów ma mimo to wymiar wspólnotowy, w przypadku gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500 mln 

EUR; 

2) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR; 

3) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny obrót każdego 

z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do koncentracji przynoszących trwałą zmianę w strukturze 

właścicielskiej danego przedsiębiorcy.  

Jeśli planowana koncentracja spełnia przesłanki koncentracji wspólnotowej, jej zamiar musi być zgłoszony 

Komisji Europejskiej (Komisja), która ocenia koncentrację zgodnie z przepisami zmierzającymi do 

stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem.  

Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze 

wspólnym rynkiem.  

Zgodnie z postanowieniami art. 4 Rozporządzenia koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji 

przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego 

pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji 

szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej 

wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

W przypadku gdy Komisja stwierdza, że zgłaszana koncentracja objęta jest zakresem rozporządzenia, publikuje 

ona fakt zgłoszenia, podając jednocześnie nazwy zainteresowanych przedsiębiorstw, kraj ich pochodzenia, 
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charakter koncentracji oraz odnośne sektory gospodarki. Komisja uwzględnia uzasadniony interes 

przedsiębiorstw w odniesieniu do ochrony ich tajemnic handlowych. 

Komisja bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu i podejmuje następujące kroki: 

• W przypadku gdy stwierdza ona, że zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres rozporządzenia, fakt 

ten odnotowywany jest w formie decyzji. 

• W przypadku gdy stwierdza ona, że chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia, 

ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję 

o niezgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem. 

Decyzję stwierdzającą zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem uznaje się za uwzględniającą ograniczenia, 

które są bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji. 

• Jeżeli Komisja stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia i wzbudza 

poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu 

postępowania. 

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, iż po dokonaniu zmian przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszona 

koncentracja nie rodzi więcej poważnych wątpliwości, uznaje koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. 

Komisja bezzwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane przedsiębiorstwa oraz właściwe władze 

Państw Członkowskich. 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta jako spółki publicznej mogą wynikać z ustawy o kontroli niektórych 

inwestycji z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272). Określa ona zasady i tryb kontroli niektórych 

inwestycji polegających na nabywaniu (1) udziałów albo akcji, (2) ogółu praw i obowiązków wspólnika, 

mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej, (3) przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części – skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem 

dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. 

Na mocy art. 12d ustawy podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej 

Polskiej będący spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, jeżeli przychód ze sprzedaży i usług 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, 

poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro. 

W sytuacji gdy podmiot, który (1) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób 

fizycznych albo (2) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 

siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: 

1) zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo 

2) zamierza nabyć dominację albo 

3) nabył lub osiągnął znaczące uczestnictwo albo 

4) nabył dominację 

zgodnie z art. 12f ustawy ma obowiązek każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o 

zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, co ma miejsce w sytuacji 

nabycia następczego lub nabycia pośredniego.  

Przez znaczące uczestnictwo rozumie się na gruncie omawianej ustawy sytuację umożliwiającą wywieranie 

wpływu na działalność podmiotu przez: 

• posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo 

• posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości 

wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

• posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20% (art. 12c ust. 1). 
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Przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego 

ochroną przez: 

• nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

• zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 

podmiot (art. 12c ust. 4). 

Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się: 

• uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez 

nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

• osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 

kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości 

wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów 

albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

• nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części (art. 12c ust. 5). 

Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki 

tzw. nabycia pośredniego, tj. sytuacje, gdy: 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 

nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie 

porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu, 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 

nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego 

funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania 

podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego 

nabycia, 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 

nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w 

ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 

nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do 

udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw 

udziałowych podmiotu objętego ochroną, 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym 

ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest 

podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu 

objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 

przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest 

przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji 

lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

• nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 

nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego 

porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub 

składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników 

majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12c ust. 6). 
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Ustawa reguluje także typ nabycia zdefiniowany jako nabycie następcze, rozumiane jako nabycie lub 

osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot 

nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź 

osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu 

objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej 

będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, 

w wyniku: 

• umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych 

tego podmiotu, 

• podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 

• zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo 

akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących 

poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu (art. 12c ust. 8). 

Obligatoryjnego uprzedniego zawiadomienia o zamiarze nabycia w sytuacjach objętych ustawą dokonuje się: 

1) przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 

uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności 

prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji 

albo 

2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w 

rozumieniu Ustawy o Ofercie – przed opublikowaniem wezwania. 

W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w 

wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje 

się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia 

lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. W sytuacji, gdy co najmniej dwa podmioty 

działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. 

W wyniku dokonania wymaganego zgłoszenia organ kontroli wydaje decyzję o dopuszczalności lub 

niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji.  

Zgodnie z art. 12j, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego 

uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, jeżeli: 

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot 

nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub 

2) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez organ kontroli, lub 

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 

przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu 

art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o 

Unii Europejskiej, lub 

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 

przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 

poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów 

innych niż osoby fizyczne lub 

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ 

na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Od decyzji organu kontroli przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Konsekwencją nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji: 
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• bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1, 2 lub 4 ustawy, albo 

• pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

- jest nieważność tej czynności, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3, tj. decyzję 

stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 

niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie 

objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności 

podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo. 

3.1.3.4. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe 

Z akcjami Emitenta objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym nie są związane żadne zabezpieczenia 

ani świadczenia dodatkowe. 

3.2. Informacje subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie 

ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

wprowadzenie 

3.2.1. Informacje o subskrypcji akcji Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy 

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do 

ASO Emitent przeprowadził dwie prywatne subskrypcje swoich akcji w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1) k.s.h., 

tj. subskrypcję akcji serii G oraz serii H.  

Obie emisje doszły do skutku w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (Rozporządzenie Ofertowe). Z uwagi na treść art. 1 ust. 4 lit. b 

Rozporządzenia Ofertowego Emitent nie był zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego ani 

memorandum informacyjnego – liczba adresatów, do których skierowana była oferta Emitenta, wynosiła mniej 

niż 150 osób.  

Jednocześnie oferty akcji serii G i H nie stanowiły oferty, o której mowa w art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie 

(liczba adresatów, do których kierowane były oferty nabycia akcji Emitenta nie przekroczyła w okresie 

poprzednich 12 miesięcy 149 osób), a w efekcie żadna ze wskazanych wyżej ofert nie wymagała opublikowania 

memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, które podlega zatwierdzeniu przez 

Komisję. 

Emitent wskazuje ponadto, iż w dniu 6 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 

uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii E i F, 

emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i 

warrantów subskrypcyjnych. Podstawa prawna i szczegóły emisji zostały opisane szerzej w punkcie 

3.3 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych. 

Szczegółowy opis warunków emisji oraz przydziału warrantów został umieszczony w rozdziale 4.11. 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Emisja akcji serii G 

Tabela 7. Subskrypcja akcji serii G 

Akcje serii G  

Data rozpoczęcia subskrypcji 9 kwietnia 2021 r. 

Data zakończenia subskrypcji 12 kwietnia 2021 r. 

Data przydziału akcji Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie Umów Objęcia 

Akcji zawartych z konkretnymi podmiotami, którym zaoferowano 
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akcje w subskrypcji prywatnej. Nie dokonywano przydziału akcji 

w rozumieniu art. 434 k.s.h. 

Liczba akcji objętych subskrypcją 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii 

G o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

Stopa redukcji w poszczególnych 

transzach 

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze. Złożone zapisy 

nie podlegały redukcji. 

Liczba przydzielonych akcji 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji 

Cena objęcia akcji 20,00 zł (dwadzieścia złotych) 

Sposób opłacenia akcji Akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny (gotówkowy) 

wpłacony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy 

Liczba osób, które złożyły zapisy na 

akcje objęte subskrypcją 

7 (siedem) 

Liczba osób, którym przydzielono 

akcje 

7 (siedem) 

Nazwy (firmy) subemitentów Nie dotyczy (nie zostały zawarte żadne umowy o subemisję) 

Łączne koszty emisji wraz z metodami 

rozliczenia tych kosztów w księgach 

rachunkowych i sposobem ich ujęcia w 

sprawozdaniu finansowym emitenta. 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 34.650 zł; 

2. Wynagrodzenie subemitentów – brak; 

3. Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub 

dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa – brak; 

4. Promocja oferty – brak zł. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty 

emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub 

podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 

zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do 

kosztów finansowych. 

Źródło: Emitent 

 

Emisja akcji serii H 

Tabela 8. Subskrypcja akcji serii H 

Akcje serii H  

Data rozpoczęcia subskrypcji 18 sierpnia 2021 r. 

Data zakończenia subskrypcji 30 września 2021 r. 

Data przydziału akcji Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie Umów Objęcia 

Akcji zawartych z konkretnymi podmiotami, którym zaoferowano 

akcje w subskrypcji prywatnej. Nie dokonywano przydziału akcji 

w rozumieniu art. 434 k.s.h. 

Liczba akcji objętych subskrypcją 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H 

o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

Stopa redukcji w poszczególnych 

transzach 

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze. Złożone zapisy 

nie podlegały redukcji. 

Liczba przydzielonych akcji 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji 

Cena objęcia akcji 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych) 
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Sposób opłacenia akcji Akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny (gotówkowy) 

wpłacony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy 

Liczba osób, które złożyły zapisy na 

akcje objęte subskrypcją 

75 (siedemdziesiąt pięć) 

Liczba osób, którym przydzielono 

akcje 

75 (siedemdziesiąt pięć) 

Nazwy (firmy) subemitentów Nie dotyczy (nie zostały zawarte żadne umowy o subemisję) 

Łączne koszty emisji wraz z metodami 

rozliczenia tych kosztów w księgach 

rachunkowych i sposobem ich ujęcia w 

sprawozdaniu finansowym emitenta. 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 160.000 zł; 

2. Wynagrodzenie subemitentów – brak; 

3. Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub 

dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa – brak; 

4. Promocja oferty – brak zł. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty 

emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub 

podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 

zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do 

kosztów finansowych. 

Źródło: Emitent 

3.2.2. Informacje o istotnych transakcjach sprzedaży akcji 

Według wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

wprowadzenie nie wystąpiły żadne istotne z punktu widzenia Emitenta transakcje na jego akcjach.  

Zgodnie z wiedzą Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyły się: 

• trzy transakcje, których przedmiotem była sprzedaż akcji serii D, dotyczące łącznie 1.470 akcji 

Emitenta, tj. mniej niż 0,1% kapitału zakładowego Emitenta. Były to trzy oddzielne oferty prywatne, 

każda skierowana do jednego inwestora. Akcje zostały sprzedane przez dwie osoby prawne, będące 

akcjonariuszami Emitenta, na rzecz dwóch osób fizycznych będących pracownikami tych podmiotów. 

Zakup został zrealizowany po cenie 1 zł za akcję, w ramach wykonywania praw jakie przysługiwały 

pracownikom podmiotów sprzedających; 

• dwie transakcje, których przedmiotem byłą sprzedaż akcji serii G, dotyczące łącznie 12.000 akcji 

Emitenta, tj. 0,81% kapitału zakładowego Emitenta. Były to dwie oddzielne oferty prywatne (na 5.000 

akcji i 7.000 akcji), każda skierowana do jednego (tego samego) inwestora. Akcje zostały sprzedane 

przez jedną osobę fizyczną i jedną osobę prawną, na rzecz jednej osoby prawnej powiązanej z oboma 

sprzedającymi i posiadającej status Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Zakup został zrealizowany 

przez podmiot powiązany ze sprzedającymi, tj. sprzedająca osoba fizyczna jest udziałowcem i 

członkiem zarządu podmiotu nabywającego, a sprzedająca osoba prawna jest największym 

udziałowcem podmiotu nabywającego. Transakcja została zrealizowana po cenie nabycia akcji przez 

sprzedających, tj. cenie emisyjnej akcji serii G Emitenta czyli 20 zł za akcję. 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

3.3.1. Wskazanie organu uprawnionego do podjęcia decyzji o emisji akcji 

Na podstawie przepisów art. 430-432 k.s.h. organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Na podstawie przepisów art. 448-452 k.s.h. organem uprawnionym do podjęcia decyzji o warunkowym 

podwyższeniu kapitału zakładowego jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 
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3.3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji, z przytoczeniem jej treści 

Podsumowanie dat i form podjęcia decyzji o emisji akcji poszczególnych serii przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Decyzje o emisjach akcji poszczególnych serii 

Seria 

akcji 
Decyzja o emisji 

Data rejestracji 

w KRS 

A, B, C 

Akt zawiązania spółki wraz ze statutem oraz zgodą na zawiązanie spółki, brzmienie 

statutu i objęcie akcji 

sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 18.12.2018 r. przed notariuszem 

Markiem Hrymakiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 20459/2018) 

29.01.2019 

D 

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca 

spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze oferty 

prywatnej, ich dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

podjęta 6.11.2020 r. przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w siedzibie 

prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B 

lok. LU10 (Repertorium A numer 20260/2020) 

10.03.2021 

G 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca 

spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze 

subskrypcji prywatnej, ich dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

podjęta w dniu 9.04.2021 r. przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w siedzibie 

prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B 

lok. LU10 (Repertorium A numer 7436/2021) 

08.07.2021 

H 

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca 

spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze 

subskrypcji prywatnej, ich dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

podjęta w dniu 18.08.2021 r. przed notariuszem Markiem Hrymakiem w siedzibie 

prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B 

lok. LU10 (Repertorium A numer 19045/2021) 

30.11.2021 

Źródło: Emitent 

 

3.3.2.1. Akcje serii A, B oraz C 

Akcje serii A, B oraz C powstały na podstawie Aktu zawiązania spółki wraz ze statutem oraz zgodą na 

zawiązanie spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji, który został zawarty w formie aktu notarialnego z dnia 

18.12.2018 r. przed notariuszem Markiem Hrymakiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii 

Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 20459/2018). 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji Spółki 

wpisem z dnia 29.01.2019 r. 

Treść aktu zawiązania Spółki została przedstawiona poniżej. 
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W dniu 6 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) i dematerializację istniejących akcji serii A, B i C. Na mocy tej uchwały upoważniono również 

Zarząd Emitenta do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia tych akcji do obrotu.  

Treść uchwały została przedstawiona poniżej. 
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Akcje imienne serii A, B oraz C zostały zamienione na akcje na okaziciela uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z 

przyjęciem tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zamianę akcji imiennych serii A, B i C na akcje na 

okaziciela.  

Treść uchwały została przedstawiona poniżej. 
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Ponadto, w wykonaniu swoich uprawnień, Zarząd Emitenta w dniu 10 marca 2021 roku podjął również uchwałę 

w sprawie potwierdzenia zamiany rodzaju akcji Spółki. Treść uchwały została przedstawiona poniżej. 
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3.3.2.2. Akcje serii D 

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: Noctiluca spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze oferty prywatnej, ich 

dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect, która została podjęta w dniu 6.11.2020 r. przed notariuszem Danielem 

Kupryjańczykiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 

73B lok. LU10 (Repertorium A numer 20260/2020). 

Emisja akcji serii D doszła do skutku w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (Rozporządzenie Ofertowe). Z uwagi na treść art. 1 ust. 4 lit. b 

Rozporządzenia Ofertowego Emitent nie był zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego ani 

memorandum informacyjnego – liczba adresatów, do których skierowana była oferta Emitenta, wynosiła mniej 

niż 150 osób.  

Jednocześnie oferta akcji serii D nie stanowiła oferty, o której mowa w art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie (liczba 

adresatów, do których kierowana była oferta nabycia akcji Emitenta nie przekroczyła w okresie poprzednich 12 

miesięcy 149 osób), a w efekcie  nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa 

w art. 38b Ustawy o Ofercie, które podlega zatwierdzeniu przez Komisję. 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego akcje serii D, wpisem z dnia 10.03.2021 r. 

Treść uchwały została przedstawione poniżej. 
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Poniżej przedstawiony został skan opinii Zarządu Emitenta uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji przy 

emisji akcji serii D. 

 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany 

statutu Spółki, z uwzględnieniem postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego. Tym samym 

nastąpiło dookreślenie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji serii D objętych w granicach 

podwyższenia przewidzianego w uchwale NZW z dnia 6 listopada 2020 r., powołanej powyżej. W związku z 

tym Zarząd Spółki odstąpił od składania ponownego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału 

zakładowego w związku z emisją akcji serii D uchwałą Zarządu podjętą w dniu 12 kwietnia 2021 r. 

Odpowiednie fragmenty Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 

r. o zmianie Statutu Spółki (fragment obejmujący treść postanowień o wysokości kapitału zakładowego oraz 

wyniki głosowania nad uchwałą), a także treść Uchwały nr 01 Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2021 r. w 

sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki zostały przedstawione poniżej. 
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3.3.2.3. Akcje serii G 

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: Noctiluca spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, ich 
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dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect, która została podjęta w dniu 9.04.2021 r. przed notariuszem Danielem 

Kupryjańczykiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 

73B lok. LU10 (Repertorium A numer 7436/2021). 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego akcje serii G, wpisem z dnia 08.07.2021 r. 

Treść uchwały została przedstawione poniżej. 
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Poniżej przedstawiony został skan opinii Zarządu Emitenta uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji przy 

emisji akcji serii G. 

 

3.3.2.4. Akcje serii H 

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: Noctiluca spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, ich 
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dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect, która została podjęta w dniu 18.08.2021 r. przed notariuszem Markiem 

Hrymakiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B 

lok. LU10 (Repertorium A numer 19045/2021). 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego akcje serii H, wpisem z dnia 30.11.2021 r. 

Treść uchwały została przedstawione poniżej. 
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Poniżej przedstawiony został skan opinii Zarządu Emitenta uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji przy 

emisji akcji serii H. 

 

3.4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 

sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich 

pokrycia 

Akcje Emitenta wszystkich serii (serii A, B, C, D, G oraz H) zostały objęte za gotówkę i opłacone w całości 

przed ich zarejestrowaniem w drodze przelewu na rachunek bankowy Emitenta. 
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3.5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A, B oraz C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za pierwszy rok obrotowy 

funkcjonowania Spółki, tj. począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2019. 

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach, przewidzianych 

w Uchwale nr 4 NWZ z dnia 6 listopada 2020 r.: 

• w przypadku, gdy zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, 

o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia 

roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 

• w przypadku gdy zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 

k.s.h., do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia 

roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach, przewidzianych 

w Uchwale nr 3 NWZ z dnia 9 kwietnia 2021 r.: 

• w przypadku, gdy zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, 

o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia 

roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 

• W przypadku gdy zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 

k.s.h., do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia 

roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach, przewidzianych 

w Uchwale nr 6 NWZ z dnia 18 sierpnia 2021 r.: 

• w przypadku, gdy zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, 

o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia 

roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 

• w przypadku gdy zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 

k.s.h., do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia 

roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

Od rozpoczęcia swojej działalności Emitent nie zamknął żadnego z dwóch zakończonych lat obrotowych 

zyskiem netto, nie powstały zatem podstawy do wypłaty dywidendy akcjonariuszom.  

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. Emitent zamknął stratą netto w wysokości 1.396.696,42 zł. 

Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2021 roku akcjonariusze 

zdecydowali o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 w całości z zysków z lat następnych. 

3.6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Prawa z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz z postanowień statutu Emitenta. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż aktualnie obowiązują Emitenta regulacje dotyczące spółki niepublicznej, 

natomiast w przypadku dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu w ASO, zastosowanie wobec Emitenta znajdą 

regulacje dotyczące spółki publicznej. Do najważniejszych uprawnień związanych z akcjami Emitenta należą: 

Prawo uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z postanowieniami art. 412 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać na nim prawo głosu. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

W przypadku spółki publicznej, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz zastawu lub 
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użytkowania jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo 

głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w 

pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu (art. 4063 k.s.h.). Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści 

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane 

na rachunku papierów wartościowych. 

W przypadku spółki niepublicznej akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co 

najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 406 k.s.h.). 

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w taki sposób, postanawia zwołujący to zgromadzenie (art. 

4065 k.s.h.). 

Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej 

z posiadanych akcji.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy k.s.h. lub Statutu 

nie przewidują wymogów surowszych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 412 i 4121 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo wymaga pod rygorem 

nieważności formy pisemnej, a w przypadku udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej – wymaga 

udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).  

Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić 

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Natomiast 

akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na 

każdym z rachunków. 

Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 413 k.s.h. akcjonariusz spółki niepublicznej nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani 

jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec 

spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz 

sporu pomiędzy nim a spółką. Zakaz ten nie dotyczy akcjonariuszy spółek publicznych. 

Walne Zgromadzenie, by odbyć się prawidłowo, powinno być zwołane w sposób przewidziany przepisami 

prawa.  

Zasadniczo Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 § 1 k.s.h.). Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne 

walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane. W przypadkach określonych w kolejnych podpunktach niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego prawo do zwołania lub do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mają także akcjonariusze.   

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, tj. 

poprzez system ESPI oraz w sposób określony w Regulaminie ASO, czyli w formie raportu bieżącego. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 

zgromadzenia (art. 4021 k.s.h.). 

Walne zgromadzenie spółki niepublicznej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę 

i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402 k.s.h.). Walne zgromadzenie w 

spółce niepublicznej może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, 

wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub 
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przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane 

akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze 

akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. 

Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze 

wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Natomiast stosownie do postanowień art. 400 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i prawo zgłaszania Spółce projektów 

uchwał Walnego Zgromadzenia 

Art. 401 § 1 k.s.h. przyznaje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zgodnie z art. 401 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie 

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 

walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Ponadto, art. 407 § 2 k.s.h. przyznaje akcjonariuszom prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, 

rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez 

trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy 

w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Natomiast akcjonariusz spółki 

publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych 

albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 oraz §11 k.s.h.).  

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 k.s.h. lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem 

liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego 

walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona 

podczas obrad tego zgromadzenia. 

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 

walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 

co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
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Prawo do informacji 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 

informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 

k.s.h). Zarząd może udzielić takich informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 

tym ważne powody, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji tylko jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, 

jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź 

administracyjnej. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej 

najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza 

walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 

przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 

publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. 

Art. 429 k.s.h. stanowi, iż akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 

walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 

zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 

walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć 

wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 421 § 1 k.s.h. uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole 

sporządzonym przez notariusza. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz 

kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze 

mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 

Art. 395 § 4 k.s.h. przewiduje, iż odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na 

ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 6 § 4 k.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem, udzieliła 

informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności względem określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem spółki. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 

albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce akcyjnej, w tym także jako zastawnik, 

użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 

powinny być złożone na piśmie. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Art. 385 § 3 k.s.h. przewiduje, że na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.  

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego 

członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej 

nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą 

wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych 

w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady 

nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasają̨ przedterminowo mandaty wszystkich 
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dotychczasowych członków rady nadzorczej. W głosowaniu, o którym mowa powyżej, każdej akcji przysługuje 

tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 

Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Szczególnym uprawnieniem akcjonariuszy spółki publicznej jest możliwość powołania biegłego w celu 

zbadania określonego zagadnienia. Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie 

może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą 

w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia 

tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Rewidentem do spraw szczególnych może 

być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w 

uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z 

badania. 

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z 

naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 

wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

Rewident do spraw szczególnych wyznaczony przez sąd przeprowadza badanie na koszt spółki. 

Prawo do umorzenia akcji 

Art. 359 k.s.h. przewiduje, że akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Zgodnie z 

postanowieniami § 11 Statutu Emitenta, Spółka może umarzać własne akcje. Umorzenie następuje każdorazowo 

na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki 

umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, 

wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. 

Akcje mogą za zgodą akcjonariusza zostać umorzone bez wynagrodzenia. 

Przymusowy wykup akcji spółki publicznej przez akcjonariusza większościowego 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi osiągnął lub 

przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia 

lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych 

przez nich akcji (przymusowy wykup). 

Cenę przymusowego wykupu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji wprowadzonych 

do ASO ustala się zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło 

w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane 

jest żądanie wykupu. 

Prawo żądania wykupu akcji spółki publicznej przez akcjonariusza mniejszościowego 

Art. 83 Ustawy o Ofercie przewiduje, iż mniejszościowy akcjonariusz spółki publicznej może zażądać 

wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym 

nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu. 

Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić zarówno akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% 

ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego 

zgłoszenia. 

Cenę wykupu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji wprowadzonych do ASO ustala 

się zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku 
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ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający 

wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

Przymusowy wykup akcji spółki niepublicznej przez akcjonariuszy większościowych 

Według postanowień art. 418 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji 

akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez 

nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których 

każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.  

Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia akcji przedstawionych do wykupu 

przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte uchwałą. Akcjonariusze ci, obecni na 

walnym zgromadzeniu, powinni, w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w 

terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie 

zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce. 

Po uiszczeniu ceny wykupu zarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców. Do dnia 

uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

Prawo żądania wykupu akcji spółki niepublicznej przez akcjonariuszy mniejszościowych 

Art. 4181 k.s.h. uprawnia Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego do żądania 

umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym 

odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału 

zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). 

Żądanie to należy zgłosić do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego 

zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci 

uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad 

walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie odkupu ich akcji. 

Uchwała, o której mowa powyższym akapicie, powinna określać akcje podlegające przymusowemu odkupowi 

oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z 

nabywców. Jeżeli uchwała nie określi innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu z nabywców 

akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje proporcjonalnie do posiadanych akcji. 

Jeżeli omawiana uchwała nie zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia 

akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu 

umorzenia. Akcjonariusze większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu 

proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego zgromadzenia. 

Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 

Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

Jeżeli akcjonariusz lub spółka, uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają się z ceną odkupu, mogą zwrócić 

się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich ceny rynkowej, a w jej braku, 

godziwej ceny odkupu. 

Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 

spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 k.s.h.). 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W 

przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości 

o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Jeżeli natomiast uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna z ustawą, może być zaskarżona powództwem o 

stwierdzenie nieważności uchwały (art. 425 k.s.h.). 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

104 

 

Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął 

wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o 

stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 

trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa obydwu rodzajów przysługuje (poza innymi podmiotami uprawnionymi) 

akcjonariuszowi, który: 

• głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg 

głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; 

• został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu; 

• nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jeżeli walne zgromadzenie zostało wadliwie zwołane lub 

jeżeli powzięto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki 

Zgodnie z art. 486 k.s.h, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie 

roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 

uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie wyrządzonej Spółce szkody.  

W przypadku wytoczenia takiego powództwa, a także w razie upadłości Spółki, osoby obowiązane do 

naprawienia szkody nie mogą powoływać się ani na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im 

absolutorium ani na dokonane przez Spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

Prawo imiennego świadectwa rejestrowego 

Zgodnie z art. 3286 k.s.h. na żądanie akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika uprawnionego do 

wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo 

rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które 

nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. 

Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od 

chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu 

przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji 

w rejestrze akcjonariuszy. 

Prawo poboru akcji nowej emisji 

Art. 433 k.s.h. przewiduje, że akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 

liczby posiadanych akcji (prawo poboru).  

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w 

części. Uchwała wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Wymogów, o których mowa w powyższym akapicie nie stosuje się jedynie w dwóch przypadkach: 

• gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 

celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; 

• gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 

akcji. 

Objęcie akcji przez gwaranta emisji może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. Zawarcie z gwarantem emisji 

umowy, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 
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Prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy) 

Akcjonariusze Emitenta mają, zgodnie z art. 347 k.s.h., prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do 

wypłaty. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela 

się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które powinny być przeznaczone z zysku za ostatni 

rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są 

zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia 

uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego 

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień 

dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w 

depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.  

Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 

później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego 

zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia 

powzięcia uchwały o podziale zysku. 

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę 

nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy 

powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Art. 349 k.s.h. przewiduje, iż statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, 

przy czym wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. § 22 ust. 2 Statutu Emitenta zawiera takie 

upoważnienie dla Zarządu. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej 

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 

najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, 

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje 

własne. 

Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali jakiekolwiek 

świadczenia od spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek otrzymania przez 

akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. 

Emitent nie posiada akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. 

Prawo do sumy likwidacyjnej 

Akcjonariusze Emitenta są uprawnieni do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji 

Emitenta i po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jego wierzycieli.  

Zgodnie z postanowieniami art. 474 k.s.h., majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 

zakładowy. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 

wierzycieli. 

Emitent nie posiada akcji, które korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku. 
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Prawo do zbycia lub obciążenia akcji 

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 337 k.s.h., akcje Emitenta mogą zostać zbyte. Statut Emitenta nie 

przewiduje ograniczeń w zbywaniu akcji. 

Zgodnie z art. 338 k.s.h., dopuszczalne jest zawieranie umów ograniczających na określony czas rozporządzanie 

akcją lub częścią ułamkową akcji. Emitent zawarł takie umowy z wybranymi podmiotami, co zostało 

szczegółowo opisane w punkcie 3.1.3.2 Ograniczenia umowne. Dopuszczalne są także umowy ustanawiające 

prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub jej ułamkowej części. Ograniczenia te nie 

mogą trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 

Akcjonariusz może zbywać akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a 

dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Akcje mogą być również przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 

Art. 340 k.s.h. przewiduje jednak, że zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie, wyłącznie jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca 

ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, 

dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Statut Emitenta nie 

przewiduje ograniczeń w tym zakresie. 

3.7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 

w przyszłości 

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada sformalizowanej polityki 

dotyczącej zasad wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Emitent rozpoczął działalność w 2019 roku i dotychczas 

nie zamknął żadnego roku obrotowego wykazując zysk netto. W efekcie nie było dotychczas podstaw do 

wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki. 

Decyzję o podziale zysku (albo pokryciu straty) podejmuje zgodnie z art. 395 k.s.h. co roku Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa również dzień dywidendy (czyli dzień, według którego 

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty 

dywidendy.  

Dzień dywidendy ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od 

dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia 

dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę 

nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy 

powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty. Zysk jest rozdzielany w 

stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte – w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut Emitenta w § 22 ust. 2 upoważnia Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej 

dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 
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wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały 

rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz 

pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Jak wspomniano wyżej, dotychczasowe dwa lata obrotowe zostały zamknięte stratą netto. Rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2020 r. Emitent zamknął stratą netto w wysokości 1.396.696,42 zł. Uchwałą nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2021 roku akcjonariusze zdecydowali o pokryciu 

straty za rok obrotowy 2020 w całości z zysków z lat następnych. 

3.8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 

i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem 

informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

Analiza przedstawiona w niniejszym podrozdziale ma charakter przekrojowy i nie stanowi wyczerpującej 

informacji na temat prawnopodatkowych uregulowań związanych z posiadaniem papierów wartościowych. 

W celu uzyskania kompletnej rekomendacji podatkowej należy skonsultować się z odpowiednim doradcą lub 

prawnikiem lub wystąpić o uzyskanie wiążącej interpretacji do odpowiednich organów podatkowych. 

3.8.1. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji (dywidenda) 

Opodatkowanie dywidendy wypłacanej osobom fizycznym 

Zgodnie z Ustawą o PIT, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 

uzyskane (w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki) stanowią przychód z 

kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4).  

Od takich przychodów pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 19%, przy obliczaniu którego nie są 

uwzględniane żadne koszty uzyskania przychodu. Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi według skali podatkowej na zasadach ogólnych (art. 30a ust. 6 i 7). Podatek ten ustala się z 

uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, co 

może prowadzić do zastosowania korzystniejszej (niższej) stawki podatkowej. Zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niezapłacenie podatku zgodnie z 

taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od 

niego certyfikatem rezydencji. 

Od 2019 r. wprowadzono ograniczenie związane z preferencyjnymi stawkami podatku wynikającymi z umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT, jeżeli łączna kwota wypłat z 

tytułu m.in. należności licencyjnych, odsetek od pożyczek, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych (szeroki katalog) wobec tego samego wspólnika (akcjonariusza) przekroczy w danym 

roku podatkowym kwotę 2.000.000 zł, płatnik ma obowiązek pobrać podatek w wysokości 19% od nadwyżki 

ponad tę kwotę, bez uwzględniania stawki korzystniejszej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

Podatek obciąża akcjonariusza, jest jednak pobierany przez samą spółkę, która jako płatnik potrąca odpowiednią 

kwotę podatku w dniu wypłaty dywidendy, zgodnie z art. 41 Ustawy o PIT. Jeżeli dywidenda jest związana z 

papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku maklerskim, a wypłata świadczenia następuje za 

pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rachunek, to właśnie podmiot prowadzący rachunek pełni rolę 

płatnika, pobierając zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu dywidend, umorzenia udziałów (akcji) oraz 

majątku likwidacyjnego spółki. 

Opodatkowanie dywidendy wypłacanej osobom prawnym 

Art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT stanowi, że dywidenda uznawana jest za przychód z zysków kapitałowych, 

stanowiący odrębne źródło przychodów. Tym samym podatnicy muszą obliczać i wykazywać odrębnie te dwa 

wyniki podatkowe, a straty z jednego źródła nie mogą pomniejszać wyniku z drugiego źródła.  

Art. 22 ust.1 tej ustawy określa, iż podatek od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w 
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wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu. Jest to podatek o charakterze zryczałtowanym, przy obliczaniu 

którego nie są uwzględniane żadne koszty uzyskania przychodu. 

Dywidenda wypłacana osobom prawnym w pewnych przypadkach może być zwolniona z podatku. Zgodnie z 

art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT zwolnienie możliwe jest w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• uzyskującym te przychody jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

• spółka uzyskująca przychód z dywidendy posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę; 

• spółka uzyskująca przychód z dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca przychody z dywidend posiada udziały 

(akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki 

wypłacającej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie stosuje się: 

• jeżeli posiadanie udziałów akcji wynika z tytułu własności; 

• w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu: (a) własności, 

(b) innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 

gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli wypłaty m.in. z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w 

zyskach osób prawnych, odsetek, praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej i 

innych (szeroki katalog) na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczają w danym roku podatkowym kwoty 

2.000.000 zł, spółka jako podmiot wypłacający te świadczenia powinna w dniu dokonywania wypłaty potrącić 

odpowiednią kwotę zryczałtowanego podatku, pełniąc rolę płatnika. Zastosowanie (preferencyjnej) stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów 

podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

W przypadku przekroczenia progu 2.000.000 zł, o którym mowa w akapicie powyżej, spółka wypłacająca, 

działając w roli płatnika podatku, ma obowiązek pobrać podatek od dywidendy w wysokości 19% od nadwyżki 

ponad kwotę 2.000.000 zł, bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

3.8.2. Zasady opodatkowania związane z obrotem akcjami 

Opodatkowanie sprzedaży akcji przez osoby fizyczne 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6) Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się również 

przychody z odpłatnego zbycia akcji. Przychód z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia 

na nabywcę ich własności.  

Art. 30b ust. 1 stanowi, iż podatek dochodowy od odpłatnego zbycia akcji wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Dochodów z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi według skali 

podatkowej lub podatkiem liniowym.  

W przeciwieństwie do podatku od dywidendy, który ma charakter ryczałtu, podatek od odpłatnego zbycia akcji 

jest obliczany przy uwzględnieniu kosztów uzyskania tego przychodów. Art. 30b ust. 1 pkt 4) Ustawy o PIT 

stanowi, że dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z 

odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania tych przychodów. 
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Inna jest też osoba płatnika. Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego to sam 

podatnik jest obowiązany w rocznym zeznaniu wykazać dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji oraz z 

tytułu objęcia akcji w spółce i obliczyć należny podatek dochodowy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za takie dochody uznaje się m.in. 

dochody z: 

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo 

instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 

• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 

niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 

wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu 

należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, 

tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki 

niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania 

lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. 

Opisane wyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową 

jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 

uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3). 

Opodatkowanie sprzedaży akcji przez osoby prawne 

Przychody z odpłatnego zbycia akcji są zaliczane zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 3) do przychodów z zysków 

kapitałowych, które stanowią odrębne źródło przychodów według Ustawy o CIT. Podatnicy muszą zatem 

odrębnie obliczać i wykazywać swój wynik podatkowy z tych dwóch źródeł, a straty podatkowe z jednego 

źródła nie mogą zostać odliczone od podatku z drugiego. 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji są opodatkowane podatkiem dochodowym w stawce 19% liczonej od 

podstawy opodatkowania z tego tytułu. 

Według Ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych (czyli m.in. akcji) jest ich wartość 

wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie 

odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości 

wartości rynkowej (art. 14 ust. 1).  

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8) Ustawy o CIT, wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie stanowią kosztu uzyskania 

przychodu, natomiast są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji. Na mocy tego przepisu 

dochodzi więc do przesunięcia w czasie możliwości rozliczenia takich kosztów w rachunku podatkowym do 

momentu faktycznego uzyskania przychodu ze zbycia konkretnych akcji. 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, związanego z przychodem ze zbycia akcji, jest ta osoba 

prawna (spółka), która uzyskała ten przychód. Płatnik jest zobowiązany do rozliczenia zaliczek zgodnie z art. 

25 Ustawy o CIT. 

Według art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Za takie dochody uznaje się m.in.: 

• dochody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia 

tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 
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• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 

niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 

wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem 

posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co 

najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 

inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 

do takich nieruchomości. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych niebędący rezydentami, uzyskujący na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają powyższym 

zasadom opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Sprzedaż akcji zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, podlega także obowiązkowi zapłacenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Ustawa o PCC), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 

majątkowych, do praw majątkowych zaś zaliczamy m.in. prawa z akcji. Obowiązek podatkowy powstaje z 

momentem dokonania czynności, czyli z momentem zawarcia umowy sprzedaży akcji.  

Zgodnie z art. 4 Ustawy o PCC, obowiązek uiszczenia podatku w przypadku umowy sprzedaży ciąży na 

kupującym.  

Podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży akcji jest wartość rynkowa tych akcji (art. 6 ust. 1 pkt 1). 

Stawka podatku wynosi 1% od podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 9 pkt 9) Ustawy o PCC, z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są transakcje 

sprzedaży akcji: 

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

• dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

• dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. 

Art. 10 stawy o PCC stanowi, że podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć 

deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 

dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wyjątek od tej reguły ustawa przewiduje dla sytuacji, gdy 

podatek jest pobierany przez płatnika. Przy czynnościach cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu 

notarialnego płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest właśnie notariusz. 

3.8.3. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Art. 8 Ordynacji podatkowej definiuje płatnika jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.  

Zarówno sam podatnik, jak i płatnik, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów podatkowych. 

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze 

zobowiązań podatkowych podatki. Natomiast art. 30 przewiduje, że płatnik, który nie wykonał obowiązków 

określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim 

majątkiem (§1 i §3). 
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Rozdział 4. Dane o Emitencie 

4.1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 

numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej 

klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji 

podatkowej 

Tabela 10. Dane Emitenta 

Nazwa NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Toruń 

Adres Jurija Gagarina 7 / 41B, 87-100 Toruń, Polska 

Telefon +48 56 646 19 63 

Telefaks  Brak 

Adres poczty elektronicznej inwestorzy@noctiluca.eu 

Adres strony internetowej www.noctiluca.eu 

NIP 8792709668 

REGON 382430546 

Numer KRS 0000769219 

Źródło: Emitent 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Zgodnie z § 3 Statutu, czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

Emitent  

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu 

spółek handlowych. Emitent działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z 

postanowieniami Statutu. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy 

Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 

zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je 

wydał  

Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.01.2019 r. 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000769219. Utworzenie Emitenta nie wymagało zezwolenia. 
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4.5. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania 

zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 

dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem 

organu, który je wydał  

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 

4.6. Krótki opis historii Emitenta  

Emitent 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 zawiązana w dniu 18 grudnia 2018 r. przed notariuszem Markiem Hrymakiem w 

siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. 

LU10 (Repertorium A numer 20459/2018). Na mocy aktu zawiązania objęte zostały przez inwestorów 

akcje serii A, serii B oraz serii C. Rejestracja została dokonana przez Sąd Rejonowy w Toruniu w 

dniu 29.01.2019 r. 

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 4.16.4. „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. 
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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 

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, opracowując ścieżkę syntezy znanych rynkowo emiterów I i II generacji. Prace związane były z 

projektem prowadzonym przez Synthex Technologies Sp. z o.o. (podmiot powiązany) dla jednego z 

międzynarodowych klientów – międzynarodowej korporacji będącej dostawcą sprzętu do pozyskiwania energii 

słonecznej.  

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

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

technologiczną. 

W dniu 6 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze 

oferty prywatnej, przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w siedzibie prowadzonej przez 

niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 

20260/2020). W wyniku tej rundy inwestycyjnej Emitent pozyskał finansowanie w wysokości 

4.200.000 zł na dalszy rozwój działalności. 

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 USD2), 

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 IPO3) i Universal Display Corporation (kapitalizacja 11.2 

miliarda Nasdaq). 

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 Week4, 

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).  

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, które podjęło 

decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze 

subskrypcji prywatnej. Uchwała została podjęta przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w 

siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. 

 
2 CB Insights (2021). 
3 Mergermarket (2021). 
4 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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LU10 (Repertorium A numer 7436/2021). W wyniku tej rundy inwestycyjnej Emitent pozyskał 

finansowanie w wysokości 1.050.000 zł na dalszy rozwój. 

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 

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 Emitenta 

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.  

W dniu 18 sierpnia 2021 r. doszło do skutku ostatnie (na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego) podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w subskrypcji 

prywatnej. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta przed notariuszem 

Markiem Hrymakiem w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy 

ul. Chmielnej 73B lok. LU10 (Repertorium A numer 19045/2021). W wyniku tej rundy inwestycyjnej 

Emitent pozyskał finansowanie w wysokości 3.500.000 zł na rozwój działalności. 
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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).  

Wykres 1. Historia Emitenta 

 

Źródło: Emitent 

4.7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta 

oraz zasad ich tworzenia  

Zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem, Emitent tworzy kapitały wymagane prawem, w tym: (1) kapitał 

zakładowy oraz (2) kapitał zapasowy. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. 
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Kapitał zakładowy 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 221.625 (dwieście dwadzieścia jeden 

tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 1.477.500 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt 

siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja. 

Kapitał zakładowy dzieli się na:  

• 743.472 akcje serii A, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od A0.000.001 do A0.743.472;  

• 194.028 akcji serii B, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od B0.000.001 do B0.194.028;  

• 62.500 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od C0.000.001 do C0.062.500; 

• 300.000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od D0.000.001 do D0.300.000;  

• 52.500 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od G0.000.001 do G0.052.500.  

• 125.000 akcji serii H, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o 

numerach od H0.000.001 do H0.125.000.  

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

Kapitał zakładowy Emitenta może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków 

Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa 

znajdujących zastosowanie. 

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 6 listopada 2020 r. kapitał zakładowy został 

warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 49.500,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 330.000 akcji 

zwykłych na okaziciela, w tym:  

• nie więcej niż 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 zł każda i 

łącznej wartości 12.000,00 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii E, oraz  

• nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,15 zł każda 

i łącznej wartości 37.500,00 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii F.  

Zgodnie z postanowieniami przywołanej uchwały oraz Statutu Emitenta, wykonanie praw z warrantów 

subskrypcyjnych serii E do objęcia akcji serii E nastąpi nie później niż do dnia 12 października 2023 roku, po 

cenie emisyjnej akcji serii E nie mniejszej niż 28,00 zł. Natomiast wykonanie praw z warrantów 

subskrypcyjnych serii F do objęcia akcji serii F nastąpi nie później niż do dnia 12 października 2025 roku, po 

cenie emisyjnej akcji serii F nie mniejszej niż wartość nominalna akcji. 

Szczegółowy opis warunków emisji oraz przydziału warrantów został umieszczony w rozdziale 4.11. 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Kapitał zapasowy 

Zgodnie z art. 396 k.s.h., Spółka tworzy na pokrycie straty kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego.  

Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji, a także dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w 

zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na 

wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 
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O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty 

wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

Inne fundusze 

Zgodnie z postanowieniami § 22 Statutu, Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. O użyciu kapitału rezerwowego 

rozstrzyga każdorazowo Walne Zgromadzenie. 

Tabela 11. Wysokość kapitałów Emitenta 

 Wyszczególnienie (PLN) stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2019 

A Kapitał (fundusz) własny 2 744 463,86 253 741,27 

A.I Kapitał (fundusz) podstawowy  150 000,00 150 000,00 

A.II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  51 009,04 233 571,04 

A.II.1 
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 

nad udziałów (akcji) wartością nominalną 
- - 

A.III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - - 

A.III.1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej - - 

A.IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  4 069 981,01 - 

A.IV.1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  - - 

A.IV.2 na udziały (akcje) własne  4 069 981,01 - 

A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych  -129 829,77 - 

A.VI Zysk (strata) netto  -1 396 696,42 -129 829,77 

A.VII 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
- - 

Źródło: Emitent 

4.8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa 

obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w 

okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy 

też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne 

dodatkowo aktywa obrotowe  

Emitent oświadcza, że posiada aktywa obrotowe wystarczające do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest 

potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego. W okresie najbliższych 12 

miesięcy Emitent zakłada poniesienie łącznie ok. 5.7 mln PLN kosztów operacyjnych i nakładów 

inwestycyjnych – ok. 4 mln PLN kosztów (w tym ok. 3.5 mln PLN kosztów stałych i około 0.5 mln PLN 

kosztów zmiennych) oraz ok. 1.7 mln PLN nakładów inwestycyjnych (dosprzętowienie laboratorium). 

Emitent wszystkie koszty stałe (koszty syntezy i badań związków, koszty operacyjne laboratorium i kadry 

laboratoryjnej, wynagrodzenia itp.) w kwocie ok. 3.5 mln PLN zamierza sfinansować w pełni z ok. 4.5 mln 

PLN posiadanych środków własnych (ok. 4 mln PLN środków pieniężnych i 0.5 mln PLN należności z tytułu 

realizowanego projektu dotacyjnego RPO).  

Na 01 marca 2022 roku Emitent posiadał 4.74 mln PLN środków własnych (3.6 mln PLN środków pieniężnych 

i 1.14 mln PLN należności z tytułu realizowanego projektu dotacyjnego RPO) wobec planowanych 3.5 mln 

PLN kosztów stałych do poniesienia w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego. 
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Koszty zmienne (koszty sprzedanych wyrobów, w całości związane ze sprzedażą) zostaną sfinansowane w pełni 

z potencjalnych przychodów ze sprzedaży.  

Zakładane przez Emitenta nakłady inwestycyjne (dosprzętowienie laboratorium) zostaną poniesione wraz z 

przechodzeniem realizowanych projektów rozwojowych do kolejnych, uprawdopodobniających uzyskiwanie 

przychodów, faz. Emitent planuje sfinansować nakłady z potencjalnych przychodów ze sprzedaży, z leasingu 

(planowana kwota ok. 1.2 mln PLN) oraz linii pożyczkowej (0.5 mln PLN) jaką otrzymał od Synthex 

Technologies Sp. z o.o. (pkt 1.2.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

Emitent jednocześnie informuje, iż, obecnie spełnia wszystkie kluczowe warunki udzielenia przez bank 

finansujący potencjalnego finansowania w formie leasingu wyżej wymienionych kosztów zakupu sprzętu 

laboratoryjnego. Podczas oceny ryzyka transakcji leasingowej, dokonanej przez bank finansujący, jedynym 

warunkiem zwieszającym udzielenie Emitentowi finansowania było pozyskanie przez Emitenta poręczenia 

transakcji leasingowej (minimum 95% wartości zadłużenia). Zarząd Emitenta zwrócił się z wnioskiem do 

kluczowego Akcjonariusza Emitenta, spółki pod firmą: Synthex Technologies Sp. z o.o., o wyrażenie zgody na 

udzielenie zabezpieczenia transakcji leasingowej w formie poręczenia i taką zgodę uzyskał.  

Emitent posiada znaczący bufor pomiędzy zakładanymi kosztami stałymi, a źródłem ich finansowania. Koszty 

zmienne oraz zakładana skala dosprzętowienia (na poziomie 1.7 mln PLN) uzależnione są od generowania 

przychodów ze sprzedaży i Emitent zamierza je sfinansować z innych źródeł (leasing, pożyczka, przychody) 

niż obecnie posiadane środki własne (środki pieniężne i należności z tytułu realizowanej dotacji). 

4.9. Informacje o akcjach Emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, 

wskazujące co najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji 

akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze 

wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 

sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich 

pokrycia 

Wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte wszystkie istniejące na dzień Dokumentu Informacyjnego akcje 

Emitenta. 

Ani warranty uprawniające do objęcia akcji serii E oraz serii F, ani akcje serii E i F stanowiące część warunkowo 

podwyższonego kapitału Emitenta (szczegółowy opis podstawy prawnej warunkowego podwyższenia został 

przedstawiony w punkcie 4.11 poniżej), nie zostały na dzień Dokumentu Informacyjnego przydzielone i 

zarejestrowane.  

4.10. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

4.11.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 

obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów 

subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 

podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji. 

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 6 listopada 2020 r. kapitał zakładowy został 

warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 49.500,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 330.000 akcji 

zwykłych na okaziciela, w tym:  
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• nie więcej niż 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 zł każda i 

łącznej wartości 12.000,00 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii E, oraz  

• nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,15 zł każda i 

łącznej wartości 37.500,00 zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii F.  

Zgodnie z postanowieniami przywołanej uchwały oraz Statutu Emitenta, wykonanie praw z warrantów 

subskrypcyjnych serii E do objęcia akcji serii E nastąpi nie później niż do dnia 12 października 2023 roku, po 

cenie emisyjnej akcji serii E nie mniejszej niż 28,00 zł. Natomiast wykonanie praw z warrantów 

subskrypcyjnych serii F do objęcia akcji serii F nastąpi nie później niż do dnia 12 października 2025 roku, po 

cenie emisyjnej akcji serii F nie mniejszej niż wartość nominalna akcji. 

Uprawnionymi do objęcia warrantów serii E są podmioty, które zostaną wskazane przez Zarząd Emitenta i 

zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, natomiast uprawnionymi do objęcia warrantów serii F są członkowie 

Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd i zaakceptowani przez Radę 

Nadzorczą w ramach programu motywacyjnego. 

Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z 30 listopada 2021 r. zatwierdzono Regulamin Programu Motywacyjnego, 

który określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego Noctiluca S.A., a w 

szczególności warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych na okaziciela 

serii F emitowanych przez Spółkę oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia akcji serii F Spółki 

wynikającego z warrantu.  

Uchwałą Nr 4 Rady Nadzorczej z tego samego dnia zatwierdzona została proponowana przez Zarząd Spółki 

lista osób, które na tym etapie rozwoju są uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach 

funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego. Zgodnie z tą uchwałą warranty w łącznej licznie do 

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zostaną przydzielone kluczowym członkom Zespołu, tj. Krzysztofowi 

Czaplickiemu, Mateuszowi Nowakowi, Alicji Zielińskiej oraz Sri Peruvemba. Dokładna liczba warrantów 

przydzielona każdej z w/w osób jest zależna od stażu pracy i na dzień 30 listopada 2021 roku wynosi: 

Tabela 12. Liczba warrantów do przydzielenia kluczowym pracownikom Emitenta 

l.p. Imię i nazwisko Liczba warrantów 

1. Krzysztof Czaplicki 75.000 –100.000 

2. Mateusz Nowak 7.500 – 18.000 

3. Alicja Zielińska 4. 083 – 7.000 

4. Sri Peruvrmba 25.000 

RAZEM - 111.583 – 150.000 

Źródło: Emitent 

Do dnia niniejszego Dokumentu Informacyjnego żadne warranty nie zostały jeszcze przydzielone. 

4.12. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na 

podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 

zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w 

tym trybie  

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego. 
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4.13. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi 

kwity depozytowe 

Akcje Emitenta nie są i nie były notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. Nie były 

wystawiane w związku z akcjami Emitenta kwity depozytowe.  

4.14. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta 

mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego 

grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy 

kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności 

prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z 

Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Noctiluca nie wchodzi w skład grupy kapitałowej, jednak Synthex 

Technologies sp. z o.o. pozostaje istotnym, największym akcjonariuszem Emitenta, posiadając 38,5% udział w 

jego kapitale zakładowym (568.472 akcje). 

Noctiluca S.A. to spółka wydzielona jako spin-off z Synthex Technologies sp. z o.o. (dalej jako Synthex). Od 

grudnia 2018 r. (zawiązanie Spółki) funkcjonuje jako samodzielny podmiot, którego celem jest rozwój i 

komercjalizacja własnej technologii dedykowanej rynkowi OLED.  

Większość przedstawionych poniżej powiązań Emitenta, zarówno o charakterze kapitałowym, jak i osobowym, 

wynika z historycznego powiązania Synthex i Noctiluca oraz z bieżącej współpracy tych spółek. Pozostałe 

powiązania osobowe i kapitałowe wynikają z zasiadania w organach Emitenta (głównie w Radzie Nadzorczej) 

przedstawicieli znaczących akcjonariuszy Emitenta – funduszy typu Venture Capital, które obejmowały akcje 

Spółki w jej wczesnych fazach rozwoju. 
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Tabela 13. Dane dotyczące Synthex Technologies sp. z o.o. 

Wyszczególnienie  

Nazwa  Synthex Technologies sp. z o.o. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  Toruń 

Adres ul. Gagarina 7, lok. 134B, 87-100 Toruń, Polska 

Przedmiot działalności 

Zgodnie z klasyfikacja PKD przedmiot przeważającej działalności 

Synthex Technologies sp. z o.o. to: 

20.14.Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH 

CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 

Udział osób wchodzących w skład 

organów Emitenta lub znaczących 

akcjonariuszy w kapitale 

zakładowym Synthex 

Andrzej Wolan, członek Rady Nadzorczej Noctiluca, posiada 7.616 

udziałów w kapitale zakładowym Synthex, co odpowiada 18,5% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Synthex. Andrzej 

Wolan pełni również funkcję Prezesa Zarządu Synthex Technologies sp. 

z o.o. 

Mariusz Bosiak, Prezes Zarządu Noctiluca, posiada 7.616 udziałów w 

kapitale zakładowym Synthex, co odpowiada 18,5% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Synthex. Mariusz Bosiak 

pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Synthex Technologies 

sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 

Ponadto, Michał Chabowski, członek Rady Nadzorczej Noctiluca, pełni również funkcję członka Rady 

Nadzorczej Synthex Technologies sp. z o.o., a Krzysztof Czaplicki, członek Zarządu Noctiluca, pełni również 

funkcję członka Rady Nadzorczej Synthex Technologies sp. z o.o. 

4.15. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

4.15.1. Powiązania osobowe, kapitałowe i majątkowe pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w 

skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Organy zarządzające 

Mariusz Bosiak, Prezes Zarządu, jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Posiada 100.000 akcji Emitenta, co 

stanowi 6,8% udziału w jego kapitale zakładowym. 

Organy nadzorcze 

Andrzej Wolan, Członek Rady Nadzorczej, jest akcjonariuszem Emitenta. Posiada 50.000 akcji Emitenta, co 

stanowi 3,4% udziału w jego kapitale zakładowym. 

Michał Chabowski, Członek Rady Nadzorczej, jest akcjonariuszem Emitenta. Posiada 3.572 akcje Emitenta, co 

stanowi 0,2% udziału w jego kapitale zakładowym.  

4.15.2. Powiązania osobowe, kapitałowe i majątkowe pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi 

w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta 

Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, zgodnie z informacją przedstawioną w Rozdziale 4.26., są: 

• Synthex Technologies sp. z o.o., 

• Mariusz Bosiak, 

• Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o., 

• ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
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Mariusz Bosiak, Prezes Zarządu Emitenta, posiada 6,8% udział w kapitale zakładowym Emitenta (100.000 

akcji). Jest również wspólnikiem znaczącego akcjonariusza – Synthex Technologies sp. z o.o. (18,5% udział w 

kapitale zakładowym) oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Synthex Technologies sp. z o.o. 

Krzysztof Czaplicki, Członek Zarządu Emitenta, pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Synthex 

Technologies sp. z o.o. 

Andrzej Wolan, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest wspólnikiem znaczącego akcjonariusza – Synthex 

Technologies sp. z o.o. (18,5% udział w kapitale zakładowym) oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Synthex 

Technologies sp. z o.o. 

Michał Chabowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej 

Synthex Technologies sp. z o.o. 

Michał Olszacki, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest wspólnikiem znaczącego akcjonariusza – Polski 

Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. (15% udział w kapitale zakładowym) oraz pełni funkcję Prezesa 

Zarządu w Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. 

Paweł Bochniarz, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję Prezesa Zarządu ValueTech Seed sp. z o.o. 

– komplementariusza uprawnionego do reprezentacji znaczącego akcjonariusza Emitenta, tj. ASI ValueTech 

Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

Wojciech Ratymirski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję Członka Zarządu ValueTech Seed sp. 

z o.o. – komplementariusza uprawnionego do reprezentacji znaczącego akcjonariusza Emitenta, tj. ASI 

ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

4.15.3. Powiązania osobowe, kapitałowe i majątkowe pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w 

skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych) 

Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Michał Chabowski, jest wspólnikiem Autoryzowanego Doradcy (50% 

udział w kapitale zakładowym) oraz członkiem zarządu Autoryzowanego Doradcy. 

Michał Chabowski, jak wskazano powyżej, pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej znaczącego 

akcjonariusza Emitenta, tj. Synthex Technologies sp. z o.o. 

4.16. 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 

4.16.1. 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 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

124 

 

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, 

• 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. 

4.16.1.1. 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  

4.16.1.2. 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 

http://www.merckmillipore.com/
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wreszcie dotrzeć do telewizorów z diodami organicznymi (OLED), które wykorzystują organiczne, świecące 

materiały i eliminują potrzebę podświetlania licznych warstw wyświetlacza. 

Rysunek 2. Ewolucja wyświetlaczy na przykładzie telewizorów 

 

Źródło: Emitent 

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. 

4.16.1.3. 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: Emitent 

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: Emitent 

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 

wyświetlacza5. 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. 

 
5 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 14. Właściwości emiterów poszczególnych generacji 

 

Źródło: Emitent 

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: Emitent 

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 komercyjnie6. 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. 

 
6 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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4.16.2. Otoczenie rynkowe 

4.16.2.1. 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)



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

130 

 

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.  

4.16.2.2. 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 USD7. 

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

 

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

 
7 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
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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 USD8.  

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)9. W 2017 r. wyceniano go na 50,29 mld 

USD, a średnioroczny wzrost do roku 2026 szacowany jest na 7,5%10. 

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. 

 
8 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/). 
9 Market Research Future (2019), Smartphone Display Market Research Report - Forecast to 2023. 
10 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 okresie11 (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 OLED12. 

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 

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

2023. 
12 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 r13. 

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)14. 

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 USD15. 

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 

Markets16, 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. 

 
13 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). 
14 Acumen Research and Consulting, Automotive OLED Market Size, Share, Trends, Scope, Growth Opportunity and 

Forecast 2019-2026. 
15 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. 
16 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. 

4.16.3. 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 4.16.1.3, 

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: Emitent 

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: Emitent 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 Emitenta są 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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4.16.4. 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: Emitent 

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: Emitent 

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: Emitent  

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 Emitent 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 Emitenta 
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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:   



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

142 

 

Zdjęcie 1. Testowe diody i zawierające emitery Noctiluca 

   

Źródło: Emitent 

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 Emitenta 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: Emitent 

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 Emitenta 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. 

Poniższy wykres przedstawia założenia dotyczące postępu procesu badawczo rozwojowego i komercjalizacji w 

poszczególnych kolorach spektrum emisji światła i w poszczególnych segmentach rynku (PVD i IJP). Są to 

założenia dla najlepszej rodziny emiterów opracowanych przez Emitenta (dla każdej nowoodkrytej rodziny 

emiterów przeprowadzany będzie tożsamy proces komercjalizacji). Najbliższy komercjalizacji jest obecnie 

emiter koloru zielonego dedykowany do druku (IJP) – komercjalizacja planowana na 2022 rok.  

Wykres 10. Założenia dotyczące postępu procesu badawczego i komercjalizacyjnego Noctiluca w podziale na emitery 

określonych kolorów (stan na XII 2021) 

 

Źródło: Emitent 

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 
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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: Emitent 

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. 

Wykres 11. Proces weryfikacji komercyjnej przydatności emiterów – Noctiluca w porównaniu z konkurencją 

 

Źródło: Emitent 

(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 
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„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 Emitenta 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 Emitent 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 Emitentem. 

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 Emitenta 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 Emitenta 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. 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

147 

 

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; 

• 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 Emitent 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 15. Kluczowi gracze rynku OLED w podziale na kategorie działalności 

 

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

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

4.16.5. 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. 

 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

149 

 

 

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. 

4.17. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w 

dokumencie informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym, Emitent 

ukończył prace badawczo-rozwojowe związane z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie 

projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, w 

wyniku czego nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych o wartości bilansowej o wartości 

bilansowej 905.424,01 zł. 

W 2021 r. Emitent w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 nabył dwa środki trwałe (urządzenia i maszyny) o wartości bilansowej ok. 1 mln zł. 

Emitent nie dokonywał w okresie objętym sprawozdaniem inwestycji kapitałowych.   

4.18. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany 

harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do 

alternatywnego systemu obrotu  

Emitent w bardzo szczegółowy sposób planuje swoje kolejne kroki, gdyż jest organizacją w dużej mierze opartą 

o komercjalizacyjny sukces wyników procesu badawczo-rozwojowego, który w swojej naturze jest obarczony 

dużym ryzykiem niepowodzenia lub opóźnień. Ze względu na to, iż proces badawczo-rozwojowy podlega 

ciągłym zmianom, Spółka regularnie aktualizuje swoje prognozy i plany. Tworząc plany Spółka opiera się na 

naturalnym podziale, który wynika z wspomnianym we wcześniejszych rozdziałach niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego procesie komercjalizacji technologii Noctiluca – (1) obliczenia DFT (tworzenie podstaw IP), 

(2) synteza związków (tworzenie praktycznego know-how), (3) testowanie emiterów wytwarzając testowe 

diody OLED i (4) skalowanie testów do poziomu paneli OLED, następnie przedstawiając wyniki tych testów 

potencjalnym partnerom biznesowym i otwierając z nimi (5) procesy PoC, by na końcu (6) komercyjnie 

oferować swoje produkty na rynku. 
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Rysunek 10. Plan działań Emitenta na kolejne okresy działalności (stan na XII 2021)  

Źródło: Emitent 

Wykres 12. Plan planowanych działań Emitenta w podziale na segmenty rynku i poszczególne kolory dla najlepszej 

rodziny emiterów Spółki (stan na XII 2021) 

 

Źródło: Emitent 
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Na powyższych diagramach przedstawiono założenia rozpięte w czasie dla każdego z etapów komercjalizacji 

w poszczególnych segmentach. Rysunek 11 dotyczy obecnie odkrytej rodziny emiterów, każda kolejna odkryta 

rodzina wymagać będzie przejścia przez analogiczny proces od początku. 

Obliczenia DFT (tworzenie podstaw IP in silico) 

Podstawą długoterminowego sukcesu spółki jest posiadanie silnej pozycji patentowej, która wynika z 

doskonałej jakości rodzin emiterów OLED. Z tego względu trzonem Spółki jest ciągłe opracowywanie 

(wymyślanie i obliczanie struktur oraz ich teoretycznych właściwości) nowych związków. W rezultacie 

przeprowadzonych badań w 2021 roku, w pierwszym kwartale 2022 planowane jest złożenie drugiego 

zgłoszenia patentowego Spółki (na kolejną rodzinę emiterów OLED trzeciej generacji). 

Synteza związków (tworzenie praktycznego know-how) 

Po wytypowaniu najbardziej obiecujących związków z prac in silico, następuje proces ich wytworzenia (syntezy 

laboratoryjnej). Efektywność tego procesu jest podstawą dwóch ważnych wymiarów działalności Spółki. Z 

jednej strony jakość tego procesu (czystość wyprodukowanych związków) jest źródłem istotnej przewagi 

konkurencyjnej, a z drugiej, efektywność tego procesu (maksymalny wolumen i liczba związków) i związany z 

tym potencjał osiągania przychodów. 

W ww. zakresie w 2021 Spółka dzięki udoskonaleniu procesu produkcji i doszkoleniu pracowników zwiększyła 

swoje moce produkcyjne, a w 2022 roku w związku z planowanym dosprzętowieniem, planuje kolejne 

zwiększenie możliwości produkcyjnych, które zarówno zwiększą wolumen jak i liczbę możliwych do 

wyprodukowania emiterów. Na skutek tych działań Spółka zamierza osiągnąć półprzemysłową skalę produkcji 

dochodzącą do sumy kilkudziesięciu kilogramów związków rocznie różnych typów związków. 

Testowanie emiterów wytwarzając testowe diody OLED (testowanie w warunkach zbliżonych do 

przemysłowych) 

Produkty Spółki wyprodukowane w znacznych ilościach laboratoryjnych i w wysokiej jakości (czystość po 

sublimacji na poziomie 99,95-99,98%) są następnie przekazywane do laboratorium Spółki w Korei oraz do 

badań w zewnętrznych laboratoriach (m.in. KIT, ITRI, Bionanopark). Badanie w Korei oraz następujące po nim 

badania zewnętrzne są kluczowe w ostatecznym kroku procesu B+R po stronie Spółki – dopiero po przebadaniu 

właściwości emiterów w testowych diodach OLED zespół B+R osiąga potwierdzenie eksperymentalne 

właściwości, które osiągnięto na etapie prac in silico. 

Od 2021 roku jest to proces ciągły, który zakłada współpracę z kilkoma laboratoriami globalnie. Spółka zakłada 

kontynuację procesu w 2022 roku, następnie, zależnie od potrzeb komercjalizacyjnych, procesy te będą 

kontynuowane lub Spółka skupi się na prowadzeniu prac wdrożeniowych z partnerami przemysłowymi w 

ramach PoC. 

Skalowanie testów do poziomu paneli OLED (budowanie wiarygodności) 

Po otrzymaniu wstępnych wyników z testów w ramach wcześniejszego etapu, w zewnętrznych laboratoriach 

przeprowadzane są badania o większej skali, których rezultatem są wyniki z paneli OLED (tzw. z ang. Data 

Sheet). 

Analogicznie jak we wcześniejszym etapie, w 2022 roku Spółka zamierza kontynuować te procesy, w kolejnych 

latach będą zależne od potrzeb komercjalizacyjnych. 

Procesy PoC z partnerami 

Otrzymane wyniki wcześniejszych badań (data sheets) oraz materiały informacyjne wsparte wizualną formą 

paneli stworzonych w poprzednich krokach służą do przekonywania różnorodnych podmiotów globalnie do 

wejścia we współpracę z Noctiluca. Z racji unikalności technologii OLED każdego z producentów 

wyświetlaczy OLED, komercyjne wdrożenie emiterów Spółki wymaga optymalizacji w warunkach 

technologicznych partnera. W tym celu, praktycznie każde komercyjne wdrożenie poprzedzone będzie 

procesem PoC (Proof-of-Concept). 

Spółka realizuje proces PoC ze swoim Europejskim partnerem z sektora druku OLED i w pierwszej połowie 

2022 spodziewa się pierwszych wdrożeń swojej technologii w jego linii produkcyjnej. Równolegle, z racji 

zaawansowania procesu negocjacji z innymi graczami, Spółka spodziewa się rozpoczęcia drugiego procesu PoC 
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z jednym z graczy na rynku PVD w 2022 roku. Spółce zależy na nawiązaniu długoterminowej współpracy o 

charakterze wspólnie realizowanego projektu rozwojowego (JV) z takim partnerem. 

Pełna komercjalizacja produktów Noctiluca 

Jest to ostateczny etap procesu B+R, który oznacza powtarzalną sprzedaż wypracowanego we wcześniejszych 

krokach produktu. Spółka spodziewa się pierwszej pełnej komercjalizacji swojego produktu 2022 roku oraz 

kolejnych w następnych latach. 

Niezależnie od komercjalizacji własnego IP Spółki, Noctiluca na bieżąco również analizuje rynek i bada 

możliwości zaoferowania swoich usług syntezy kontraktowej (produkcji związków chemicznych na zlecenie 

(organiczne i metaloorganiczne związki (ang. high performance materials) do zastosowań w szeroko pojętej 

fotonice i elektronice użytkowej). W pierwszym kroku Spółka podejmie wysiłki w celu pozyskania klientów/ 

dystrybutorów w Japonii, aby w kolejnych krokach penetrować rynki Tajwanu, Korei, Chin, USA i UE. 

4.19. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 

4.20. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta  

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

4.21. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami 

rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 

postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie 

stosownej informacji o braku takich postępowań  

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie toczą się wobec Emitenta żadne 

postępowania przed organami rządowymi ani postępowania sądowe lub arbitrażowe, w tym postępowania w 

toku, za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, które mogły lub miały wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie 

występują okoliczności mogące stanowić podstawę do wszczęcia wobec Emitenta postępowania przed 

organami rządowymi lub postępowania sądowego lub arbitrażowego. 

4.22. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 

szczególności kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie posiada on żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na 

realizację zobowiązań wobec posiadaczy akcji Emitenta. Wysokość zobowiązań i rezerwa na zobowiązania 

Emitenta według bilansu sporządzonego na dzień 31.10.2021 r. wynosi 1 480 010,07 zł (w tym 1 319 mln zł 

stanowią rozliczenia międzyokresowe związane z finansowaniem wynikającym z dotacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Bridge Alfa; szczegółowy opis programów zob. na str. 10). 

Wyszczególnienie najważniejszych pozycji zobowiązań bilansowych zostało przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 16. Zobowiązania Emitenta na 31.10.2021 

 Wyszczególnienie (PLN) stan na 31.10.2021 stan na 31.12.2020 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1 480 010,07 2 471 230,78 

B.I Rezerwy na zobowiązania  -   -  

B.II Zobowiązania długoterminowe  -   -  

B.III Zobowiązania krótkoterminowe  160 571,56 1 792 805,23  

B.III.1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych: 56 580,00  1 545 058,84  

B.III.2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

 -   -  

B.III.3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 103 991,56  247 746,39  

B.III.4 Fundusze specjalne  -   -  

B.IV Rozliczenia międzyokresowe 1 319 438,51   678 425,55  

Żródło: Emitent 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z umów 

kredytów lub pożyczek ani zobowiązań warunkowych. Emitent w dniu 30 listopada 2021 r. podpisał z Synthex 

Terchnologies sp. z o.o. umowę pożyczki, na mocy której w przypadku wzrostu zapotrzebowania Emitenta na 

kapitał, na żądanie Emitenta w terminie do 31.12.2023 roku Synthex Technologies sp. z o.o. udzieli Noctiluca 

pożyczki do maksymalnej kwoty 500.000 zł w transzach uzgodnionych co do terminu i wielkości pomiędzy 

spółkami. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego pożyczka ta nie została jednak przez 

Emitenta uruchomiona (nie zostały wypłacone z jej tytułu żadne kwoty). 

W ramach subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju Emitentowi przyznano 72.000 zł, z czego umorzone zostało 

75% subwencji, czyli kwota 54.000 zł. Pozostała kwota jest przez Emitenta sukcesywnie spłacana od sierpnia 

2021 r. Na dzień 31.10.2021 pozostało do spłaty 14 999,56 zł. 

4.23. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym  

W okresie objętym sprawozdaniem zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym Emitent nie 

identyfikuje nietypowych okoliczności lub zdarzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki z 

działalności gospodarczej Emitenta. 

Jak wskazano w punkcie 1.1.6. Ryzyko związane z pandemią COVID-19, trwająca pandemia COVID-19 

wpływa na ogólną sytuację makroekonomiczną i z pewnością może być zaliczona do zdarzeń nietypowych. Na 

dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka nie odnotowała jednak żadnych trudności związanych ze 

świadczeniem usług i oferowaniem produktów, a także z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych nad 

swoimi technologiami. 

4.24. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji 

istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 

finansowych, o których mówi Rozdział 5. Sprawozdania finansowe  

W 2021 r. w działalności Emitenta zaszły przede wszystkim istotne zmiany o charakterze biznesowym i 

badawczym (szczegóły zamieszczono w rozdziale 4.6 Krótki opis historii Emitenta).  
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Pod koniec I kwartału 2021 r. Zespół badawczy Noctiluca opracował i przebadał za pomocą 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).  

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, które podjęło decyzję o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej. W 

wyniku tej rundy finansowania Emitent pozyskał na dalszy rozwój swojej działalności środki w wysokości 

1.050.000 zł. 

Pod koniec kwietnia 2021 r. Spółka przeskalowała syntezę wytypowanych emiterów TADF zwiększając swój 

potencjał produkcyjny. W trakcie skalowania procesu udało się 20-krotnie zwiększyć miesięczny potencjał 

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

produkcyjny emiterów dedykowanych do nanoszenia metodami próżniowymi (technologia PVD).  

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 

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 Institute Taiwan (Tajwan) – zewnętrzną jednostką badawczą, która jest 

najważniejszą agencją rozwoju wysokich technologii i przemysłu na Tajwanie. ITRI 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. 

W dniu 18 sierpnia 2021 r. doszło do skutku ostatnie (na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego) podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w subskrypcji prywatnej. 

W wyniku tej rundy finansowania Spółka pozyskała na dalszy rozwój działalności środki w wysokości 

3.500.000 zł. 

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

z Japonii (globalny koncern motoryzacyjny, do którego grupy kapitałowej należy m.in. jeden z czołowych 

producentów wyświetlaczy OLED, specjalizujący się w technologii druku (IJP)). Zdefiniowany 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) trwający wspólny projekt rozwojowy z europejskim 

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

źródła światła. 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 emiterów TADF w technologii druku (IJP). Parametry 

zsyntetyzowanych przez Noctiluca emiterów do technologii druku (drugi etap procesu komercjalizacji) 
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dorównują parametrom emiterów TADF do technologii nanoszenia termicznego w wysokiej próżni 

(technologia PVD), co stanowi ewenement technologiczny w branży. 

4.25. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 

4.25.1. Zarząd Emitenta 

W skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego wchodzi dwóch członków. 

Tabela 17. Zarząd Noctiluca S.A. 

Imię i nazwisko Funkcja Termin upływu kadencji 

Mariusz Bosiak Prezes Zarządu 5 grudnia 2024 r. 

Krzysztof Czaplicki Członek Zarządu 5 grudnia 2024 r. 

Źródło: Emitent 

Dr Mariusz Bosiak 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Doktor nauk chemicznych w dziedzinie chemii z 15-telnim doświadczeniem w branży 

optoelektronicznej. Specjalista w dziedzinie syntezy półprzewodników organicznych wykazujących 

fluorescencję. Liczne prace naukowe poświęcone organicznym związkom fluorescencyjnym. Autor dwóch 

patentów w Urzędzie Patentowym RP, współautor 10 publikacji naukowych z zakresu chemii organicznej.  

Tematyka habilitacyjna to pochodne benzofuranu do zastosowań w optoelektronice – diodach 

elektroluminescencyjnych i w ogniwach słonecznych trzeciej generacji. 

Historycznie założyciel Synthex Technologies sp. z o.o. 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. 

Uzyskał stopień doktora chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełni funkcję adiunkta 

w Katedrze Chemii Organicznej. 

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.   

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Mariusz Bosiak jest założycielem technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies sp. z o.o., która 

jest akcjonariuszem Emitenta. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Synthex Technologies sp. z o.o. 

oraz jest jej wspólnikiem.  

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• Synthex Technologies sp. z o.o. – wspólnik (do chwili obecnej) 

• Synthex Technologies sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Mariusz Bosiak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
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Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 

prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Mariusz Bosiak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Mariusz Bosiak nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Mariusz Bosiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Mariusz Bosiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Krzysztof Czaplicki 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Doświadczony menedżer z sukcesami w biznesie. W ciągu całej kariery zawodowej uczestniczył w wielu 

inicjatywach startupowych, zdobywając doświadczenie z obszaru inwestycyjnego, przedsiębiorczości oraz 

współpracy międzynarodowej. 

Absolwent Kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Podyplomowego Studium 

Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych UE w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi o charakterze Seed i Venture Capital. Specjalizuje 

się w zarządzaniu strategicznym, m.in. w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy, budowaniu 

wartości, planowaniu i usprawnianiu procesów oraz projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych. 

Doświadczenie zdobywał w firmach doradczych i instytucjach finansowych, takich jak Grupa Banku 

Światowego (WB, IFC, MIGA), PKPP Lewiatan oraz PAIiIZ. Doradzał również Krajowej Izbie Gospodarczej 

w obszarze związanym z rozwojem rynku kapitałowego etapu: Business Angels, Seed Capital, Venture Capital. 

W przeszłości Partner funduszu Seed Capital inwestującego w nowe technologie oraz silnie działającego w 

obszarze komercjalizacji wyników prac naukowych, współpracy nauki z biznesem oraz akceleracji nowych 

technologii. Z racji pełnionych obowiązków w funduszu Seed Capital był również członkiem Rad Nadzorczych 

kilkunastu spółek z branż e-medycyna, biotechnologia oraz genetyka. Uczestnik wielu specjalistycznych 

szkoleń biznesowych ukierunkowanych na rynek startupów i budowanie wzrostu wartości firm 

technologicznych w tym realizowanych m.in. przez Angel Capital Association (USA), Meta Group (Włochy) 

oraz London Business Angels (Wielka Brytania). 

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Krzysztof Czaplicki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Synthex Technologies Sp. z o.o., która 

jest akcjonariuszem Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
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AKTUALNE (na dzień Dokumentu Informacyjnego): 

• Milestone Advisors Sp. z o.o. – Wspólnik 

• Synthex Technologies Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Fresh Inset S.A. – Członek Zarządu, Akcjonariusz 

• Fundacja Neo Media – Członek Rady Fundacji 

NIEAKTUALNE: 

• Fundacja Neo Media – Członek Zarządu 

• CBTEL Innowacje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• InfoSM Innowacje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Cardiocrawler Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Ermlab Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Medizdrowie Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Pricely Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Ekobilet POS Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• VX Livestock Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Mediguard S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

• VetXpert Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• MediBox Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• Estom Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej 

• TellVet Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• AngelRoom Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

• CourierTime Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Krzysztof Czaplicki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego.  

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Piotr Czaplicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

Pan Krzysztof Czaplicki w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub w których 

powołano zarząd komisaryczny. Pan Krzysztof Czaplicki pełnił funkcję członka organu nadzorczego w 5 

(pięciu) spółkach likwidowanych. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Krzysztof Czaplicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta ani nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
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Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Krzysztof Czaplicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4.25.2. Rada Nadzorcza Emitenta 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego wchodzi pięciu 

członków. 

Tabela 18. Rada Nadzorcza Noctiluca S.A. 

Imię i nazwisko Funkcja Termin upływu kadencji 

Andrzej Wolan Członek Rady Nadzorczej 18.08.2026 r. 

Michał Chabowski Członek Rady Nadzorczej 18.08.2026 r. 

Michał Olszacki Członek Rady Nadzorczej 18.08.2026 r. 

Wojciech Ratymirski Członek Rady Nadzorczej 18.08.2026 r. 

Paweł Bochniarz Członek Rady Nadzorczej 18.08.2026 r. 

Źródło: Emitent 

Dr Andrzej Wolan 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Doktor nauk chemicznych, autor ponad 25 publikacji naukowych i blisko 10 zgłoszeń patentowych w obszarze 

chemii organicznej, współzałożyciel i główny pomysłodawca firmy technologicznej Fresh Inset S.A., 

wprowadzającej światową innowację w obszarze agrochemii oraz współpomysłodawca firmy Synthex 

Technologies Sp. z o.o. 

W obszarze nauki – specjalista w dziedzinie chemii organicznej, ekspert w zakresie syntezy aktywnych 

substancji farmaceutycznych i agrochemicznych. Dr Andrzej Wolan to doświadczony naukowiec o wieloletnim 

stażu w obszarze chemii organicznej. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem patentu USA dotyczącego produktów opartych o 1-MCP. Jego 

doświadczenie naukowe związane jest w dużej części z chemią cyklopropanów i cyklopropenów, którą rozwijał 

w latach 2006-2008 na stażu post-doktorskim w centrum badawczym CNRS, ICSN Gif sur Yvette, we Francji. 

Dr Andrzej Wolan w ramach swojej pracy zawodowej poza uczelnią posiada również ponad 15-letnie 

doświadczenie w zakresie świadczenia usług komercyjnych syntezy związków chemicznych dla wiodących 

firm z sektora chemicznego i agrochemicznego oraz farmaceutycznego (m.in. realizacje zleceń dla takich 

podmiotów jak Adamed, Polpharma, Chemirol czy Synthos), a także z sektora energii odnawialnej 

(opracowanie oraz wdrożenie autorskiej technologii w obszarze ogniw fotowoltaicznych). 

Pan Andrzej Wolan jest założycielem technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies sp. z o.o., która 

jest akcjonariuszem Emitenta. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Synthex Technologies sp. z o.o. oraz jest 

jej wspólnikiem.  

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• Synthex Technologies sp. z o.o. – wspólnik (do chwili obecnej) 

• Synthex Technologies sp. z o.o. – Prezes Zarządu (do chwili obecnej) 

• Fresh Inset S.A. – akcjonariusz (do chwili obecnej) 

• Fresh Inset S.A. – Prezes Zarządu (do chwili obecnej) 
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Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Andrzej Wolan nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 

prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Andrzej Wolan nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Andrzej Wolan nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Andrzej Wolan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Andrzej Wolan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Michał Chabowski 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Członek Zarządu i partner Rubicon Partners (dwa fundusze VC oraz butik doradczy M&A). 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w funduszach VC (ocena i prowadzenie projektów inwestycyjnych) oraz 

firmach doradczych (ocena projektów inwestycyjnych i modelowanie finansowe). 

Od 2013 roku związany z Rubicon Partners, gdzie zajmuje się projektami pozyskiwania finansowania oraz 

realizacją inwestycji start-up’owych. Współtwórca operujących w modelu “inwestuj i buduj” funduszy VC 

zarządzanych przez Rubicon Partners (Rubicon Partners Ventures ASI i R Ventures I ASI). Członek Rad 

Nadzorczych i dyrektor finansowy spółek portfelowych, aktywnie zaangażowany w ich rozwój. Uczestniczył 

w ponad 30 zrealizowanych projektach start-up’owych, w których odpowiadał za weryfikację potencjału 

biznesowego i rynkowego, wsparcie rozwoju (venture building i business development) oraz optymalizację 

źródeł finansowania (corporate finance). Poza portfelem inwestycyjnym Rubicon Partners uczestniczył 

dodatkowo w ponad 10 zrealizowanych transakcjach doradczych w procesach IPO, private placement, M&A, 

LBO/MBO i pozyskiwania finansowania (PE/VC, obligacje) na ponad 245 mln PLN. 

Absolwent Corporate Finance i Bankowości Inwestycyjnej, kierunek: Finanse i Rachunkowość w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie.  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Michał Chabowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Synthex Technologies sp. z o.o. 
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Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• Benefiteo sp. z o.o. (HR-Tech) – Członek Rady Nadzorczej (od 2021 do chwili obecnej) 

• VetXpert sp. z o.o. (Vet-tech) – Członek Rady Nadzorczej (od 2019 do chwili obecnej) 

• Ekobilet SA (IT) – Członek Rady Nadzorczej (od 2019 do chwili obecnej) 

• Podioom sp. z o.o. (Sport.-tech) – Członek Rady Nadzorczej (od 2019 do chwili obecnej) 

• DermoTechBeauty sp. z o.o. (dermokosmetyki) – Członek Rady Nadzorczej (od 2018 do chwili 

obecnej) 

• Boomerun sp. z o.o. (Insur-tech) – Członek Rady Nadzorczej (od 2018 do chwili obecnej) 

• Pricely sp. z o.o. (Retail-Tech) – Członek Rady Nadzorczej (od 2017 do chwili obecnej) 

• Fresh Inset S.A. (Biotechnologia) – Członek Rady Nadzorczej (od 2017 do chwili obecnej) 

• Mediguard S.A. (Zdalna diagnostyka) – Członek Rady Nadzorczej (od 2017 do chwili obecnej) 

• Telemedyczne Systemy Informatyczne sp. z o.o. (It w medycynie) – Członek Rady Nadzorczej 

(od 2017 do chwili obecnej) 

• Synthex Technologies sp. z o.o. (Chemia/New Materials) – Członek Rady Nadzorczej (od 2016 

do chwili obecnej) 

• Retixa S.A. (Big Data) – Członek Rady Nadzorczej (od 2015 do chwili obecnej) 

• MediBox sp. z o.o. (It w medycynie) – Członek Zarządu (2019-2021) 

• Tuatara sp. z o.o. (IT Business Solutions Provider) – Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik (od 

2015 do chwili obecnej) 

• Rubicon Partners sp. z o.o. (butik doradczo-inwestycyjny) – Członek Zarządu, Wspólnik (od 

2019 do chwili obecnej) 

• Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. (fundusz VC) – Członek Zarządu (od 2017 do chwili 

obecnej) 

• R Ventures I ASI sp. z o.o. (fundusz VC) – Prezes Zarządu, Wspólnik (od 2016 do chwili obecnej) 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Chabowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Chabowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Chabowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Michał Chabowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie jest wspólnikiem ani członkiem organów 

konkurencyjnych wobec Emitenta osób prawnych.  
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Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Michał Chabowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Michał Olszacki 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Co-founder i CEO funduszy VC PIBIR (Polski Instytut Badań i Rozwoju) I i II, ekspert w dziedzinie 

mikrosystemów, elektroniki i technologii krzemowych. Posiada doktorat na Institute National des Sciences 

Appliquees de Toulouse. Ekspert w komercjalizacji nauki. 

W latach 2005-2011 pełnił funkcję inżyniera projektów w Laboratoire d’Analyses et d’Architecture des 

Systemes du CNRS. Od 2011 r. do 2016 r. kierownik projektów i pracownik naukowy Narodowego Centrum 

Badań Jądrowych. 

Od 2013 r. związany z Polskim Instytutem Badań i Rozwoju – najpierw jako Ekspert ds. Technologii (2013), 

następnie Prezes Zarządu (od 2014) odpowiedzialny za opracowywanie ocen technologicznych oraz strategii 

komercjalizacji projektów technologicznych, jak również opracowywanie strategii IP oraz raportów 

rynkowych. 

Od 2014 r. jako Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju S.A. SKA zarządza wehikułem 

inwestycyjnym w ramach programu pilotażowego Bridge Alfa we współpracy z Giza Polish Ventures. 

Od 2016 r. pełni analogiczną funkcję w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. 

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Michał Olszacki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• SDA SYSTEMS SP ZOO – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• EKO-HUB SA – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• OLVE SP ZOO – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• CHITONE SP ZOO – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• REDS SA – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• ZEUS SECURITY SOLUTIONS SP ZOO – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• FLEXGIGAHERTZ SA – Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej) 

• POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SP ZOO – Członek Zarządu i wspólnik (do chwili 

obecnej) 

• POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE SP ZOO – Członek Zarządu i 

wspólnik (do chwili obecnej) 

• POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SA – Członek Zarządu i akcjonariusz (do chwili 

obecnej) 

• POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SA SKA – Członek Zarządu Komplementariusza i 

akcjonariusz (do chwili obecnej) 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Olszacki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
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Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 

prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Olszacki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Michał Olszacki nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Michał Olszacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie jest wspólnikiem ani członkiem organów 

konkurencyjnych wobec Emitenta osób prawnych.  

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Michał Olszacki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wojciech Ratymirski 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Partner Zarządzający ASI Valuetech Seed.   

Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Wieloletnie 

w doświadczenie w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw, rozliczeniach inwestycji i kontrolingu 

zdobył m.in. jako dyrektor finansowy w tym w spółkach notowanych na GPW oraz prowadząc działalności 

consultingową i doradczą. 

W toku kariery zawodowej wielokrotnie brał udział w transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie 

sprzedającej jak i kupującej. Doradzał w transakcjach M&A, restrukturyzacjach i przeprowadzał badania due 

diligence na potrzeby przejęć i fuzji. Na zlecenie inwestorów prywatnych przeprowadził z sukcesem kilka 

procesów wejść i wyjść z inwestycji, osiągając wysokie stopy zwrotu dla inwestorów. Z wykształcenia prawnik 

i politolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola 

finansowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa 

Finansów. 

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Wojciech Ratymirski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• Valuetech Seed Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 11.2018 do chwili obecnej)  

• Conor Capital Sp. o.o. – Prezes Zarządu (od 04.2016 do chwili obecnej)  

• Przychodnie FamilyCare Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 10.2010 do chwili obecnej) 

• SatRevolution SA – Członek Rady Nadzorczej (od 09.2018 do chwili obecnej) 

• Kogena Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (02.2020 do chwili obecnej) 

• Ecolife Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 03.2019 do chwili obecnej) 

• Survicate Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (10.2017-08.2021) 

• TVHive Sp. z o.o. – Członek Rady nadzorczej (od 4.2020 do chwili obecnej) 

• FN Finance Service SA - Członek Rady Nadzorczej (od 05.2020 do chwili obecnej) 
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• Cloud Partners Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 12.2020 do chwili obecnej) 

• Origin Kraków Sp. z o.o. – Członek Zarządu (06.2018-09.2021) 

• T-Bull S.A. - Członek Rady Nadzorczej (03.2017-10.2019) 

• Newberg Sp. z o.o. – Prokurent (od 02.2021 do chwili obecnej)  

• Newberg ML SPV Sp. z o.o. – Prokurent (od 02.2018 do chwili obecnej) 

• IBD Conor Sp. z o.o. – Wspólnik (do chwili obecnej). 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Wojciech Ratymirski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Wojciech Ratymirski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Wojciech Ratymirski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiocie, który znalazł się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Wojciech Ratymirski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie jest wspólnikiem ani członkiem 

organów konkurencyjnych wobec Emitenta osób prawnych.  

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Wojciech Ratymirski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Paweł Bochniarz 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

CEO w ValueTech Seed Fund – funduszu zalążkowego inwestującego w startupy zajmujące się 

zaawansowanymi technologiami oraz Przewodniczący MIT Enterprise Forum CEE – jednego z największych 

programów akceleracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej skoncentrowanego na start-upach deep tech. 

Posiada doświadczenie i kompetencje szczególnie w następujących obszarach: 

Inwestycje wysokiego ryzyka (Venture Capital) – współtworzenie i prowadzenie funduszu Venture Capital 

pod nazwą ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. s.k. W ramach Funduszu – realizacja inwestycji w portfel kilkunastu 

spółek technologicznych, w tym Noctiluca SA. Fundusz jest członkiem Izby Gospodarczej Funduszy Venture 

Capital w Polsce. 

Zarządzanie innowacjami – stworzenie koncepcji oraz wdrożenie programu innowacji w ramach PwC Polska, 

łącznie z przygotowaniem platformy technologicznej do zarządzania pomysłami, przygotowanie rozwiązań 

motywacyjnych oraz wspierających rozwój innowacji. Program ma charakter pilotażowy i docelowo będzie 

wdrażany w całym regionie Europy Wschodniej i Środkowej. 
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Zarządzanie marketingiem i rozwojem biznesu – 4 letni staż jako dyrektor marketingu, komunikacji i 

rozwoju w globalnej firmie doradczej, odpowiedzialność za Polskę i kraje bałtyckie. 

Komercjalizacja technologii – doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur oceny potencjału 

komercyjnego technologii, zweryfikowane przy analizie blisko 200 technologii zleconej przez NCBR, członek 

międzynarodowych stowarzyszeń profesjonalistów transferu technologii – AUTM, ASTP Proton, Chairman 

MIT Enterprise Forum CEE. 

Nadzór właścicielski – wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru właścicielskiego w spółkach 

kapitałowych, w tym notowanych na giełdzie.  

Przebieg kariery zawodowej: 

• Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – Członek Zarządu (od 07.2015 do chwili obecnej; 

do 2018 r. Prezes Zarządu) 

• ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. sp.k. – Prezes Zarządu (od 02.2017 do chwili obecnej) 

• PwC Polska Sp. z o.o. – Dyrektor w Zespole Doradztwa ds. Innowacji (06.2014-02.2016) 

• PwC Polska Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu (06.2010-06.2015) 

• IDEA! Management Consulting Sp z o.o. – Prezes Zarządu (11.1995-06.2010) 

• Take it Doradztwo Personalne Sp z o.o. – Prezes Zarządu (06.1993-11.1995). 

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Paweł Bochniarz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

• ASI Valuetech Sp. z o.o – Członek Zarządu (od 02.2017 do chwili obecnej)  

• IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. – Członek Zarządu (działalność spółki zawieszona od 

02.2019) 

• ZeroQs Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 04.2019 do chwili obecnej) 

• Dat.Ai Sp. z .o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 02.2021 do chwili obecnej) 

• Lerta SA – Członek Rady Nadzorczej (od 07.2020 do chwili obecnej) 

• Omni3D Lite Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 04.2020 do chwili obecnej) 

• Vortex Oil Engineering SA (od 11.2019 do chwili obecnej) 

• IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. (działalność spółki zawieszona od 02.2019) – 

wspólnik (do chwili obecnej) 

• IM Consulting Warszawa (spółka w likwidacji) – wspólnik (do chwili obecnej) 

• Nicom Consulting Sp. z o.o. – wspólnik (do chwili obecnej) 

• Rent.Club Sp. z o.o. – wspólnik (do chwili obecnej) 

• Agritech Hub ASI Sp. z o.o. – wspólnik (do chwili obecnej) 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Paweł Bochniarz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 

prawa obcego. 

W ciągu ostatnich pięciu lat pan Paweł Bochniarz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
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Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego 

Pan Paweł Bochniarz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w K3W SA (likwidacja spółki w związku z 

podjęciem uchwały o jej rozwiązaniu). 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Paweł Bochniarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie jest wspólnikiem ani członkiem organów 

konkurencyjnych wobec Emitenta osób prawnych.  

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Paweł Bochniarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4.26. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadają co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu wraz z udziałem każdego z nich w kapitale zakładowym Emitenta.  

Tabela 19. Struktura akcjonariatu Noctiluca 

Nazwa (imię i nazwisko) Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym 

Synthex Technologies sp. z o.o. 568.472 38,5% 

Mariusz Bosiak 100.000 6,8% 

Polski Instytut Badań i Rozwoju 

Inwestycje sp. z o.o. 
97.014 6,6% 

ASI ValueTech Seed spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
97.014 6,6% 

Pozostali akcjonariusze łącznie 615.000 41,6% 

Źródło: Emitent 
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Rozdział 5. Sprawozdania finansowe 

5.1. Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy 
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5.2. Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską sprawozdania finansowego 
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5.3. Sprawozdanie finansowe Emitenta za trzeci kwartał roku obrotowego 2021 

Z uwagi na upływ 45 dni od zakończenia poprzedzającego datę złożenia wniosku kwartału roku obrotowego 

Emitenta, poniżej przedstawiono dane finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2021, w zakresie 

określonym w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) i ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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5.4. Sprawozdanie finansowe Emitenta za czwarty kwartał roku obrotowego 

2021 
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AKTYWA 31.12.2021 31.12.2020 
A. Aktywa trwałe 1 661 975,27 964 886,20 
I. Wartości niematerialne i prawne 788 232,01 964 886,20 
    I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 
    I.2 Wartość firmy - - 
    I.3 Inne wartości niematerialne i prawne 788 232,01 964 886,20 
    I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 873 743,26 - 
   II.1 Środki trwałe 841 448,77 - 
   II.2 Środki trwałe w budowie - - 
   II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 32 294,49 - 
III. Należności długoterminowe - - 
  III.1 Od jednostek powiązanych - - 
  III.2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- - 

  III.3 Od pozostałych jednostek - - 
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IV. Inwestycje długoterminowe - - 
  IV.1 Nieruchomości - - 
  IV.2 Wartości niematerialne i prawne - - 
  IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe - - 
  IV.4 Inne inwestycje długoterminowe - - 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 
   V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 
   V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe - - 
B. Aktywa obrotowe 4 750 291,61 4 250 808,44 
I. Zapasy 100,00 50 000,00 
    I.1 Materiały - - 
    I.2 Półprodukty i produkty w toku - - 
    I.3 Produkty gotowe - - 
    I.4 Towary - - 
    I.5 Zaliczki na dostawy i usługi 100,00 50 000,00 
II. Należności krótkoterminowe 96 681,02 836 325,30 
   II.1 Należności od jednostek powiązanych - 739 500,60 
   II.2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

- - 

   II.3 Należności od pozostałych jednostek 96 681,02 96 824,70 
III. Inwestycje krótkoterminowe 4 075 956,40 3 343 272,45 
  III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 075 956,40 3 343 272,45 
  III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe - - 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 577 554,19 21 210,69 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 - 
D. Udziały (akcje) własne - - 
Aktywa razem 6 417 266,88 5 215 694,64 

   

PASYWA 31.12.2021 31.12.2020 
A. Kapitał (fundusz) własny 4 831 505,27 2 744 463,86 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 221 625,00 150 000,00 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8 510 872,05 51 009,04 
(wielkość ujemna)-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 

  

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - - 
 z tytułu aktualizacji wartości godziwej   
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 180,00 4 069 981,01 
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   
na udziały (akcje) własne   
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (1 526 526,19) (129 829,77) 
VI. Zysk (strata) netto (2 374 645,59) (1 396 696,42) 
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

- - 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 585 761,61 2 471 230,78 
I. Rezerwy na zobowiązania - - 
    I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 
    I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 
    I.3 Pozostałe rezerwy - - 
II. Zobowiązania długoterminowe - - 
   II.1 Wobec jednostek powiązanych - - 
   II.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- - 

   II.3 Wobec pozostałych jednostek - - 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 188 696,62 1 792 805,23 
  III.1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 35 424,00 1 545 058,84 
  III.2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

- - 

  III.3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 153 272,62 247 746,39 
  III.4 Fundusze specjalne - - 
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 397 064,99 678 425,55 
 IV.1 Ujemna wartość firmy - - 
 IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 397 064,99 678 425,55 
Pasywa razem 6 417 266,88 5 215 694,64 
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RACHUNEK ZYSKÓW I START 
NARASTAJĄCO 

01.01.2021-
31.12.2021 

IV KWARTAŁ 
01.10.2021-
31.12.2021 

NARASTAJĄCO 
01.01.2020-
31.12.2020 

IV KWARTAŁ 
01.10.2020-
31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

561 729,10 160 245,16 601 220,00 614 442,90 

-od jednostek powiązanych - - - - 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 385,60 1 200,00 621 799,40 602 420,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 

556 343,50 159 045,16 52 596,63 12 022,90 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

- - - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - 

B. Koszty działalności operacyjnej 3 244 792,17 825 071,88 2 051 383,85 1 114 702,33 

I. Amortyzacja 312 938,63 97 580,50 24 643,95 10 921,91 

II. Zużycie materiałów i energii 153 897,14 62 512,77 82 762,83 19 121,76 

III. Usługi obce 2 121 398,70 465 554,86 1 688 672,60 1 019 132,49 

IV. Podatki i opłaty, 26 866,01 1 612,19 11 287,89 - 

V. Wynagrodzenia 548 376,37 176 204,68 218 603,64 58 825,16 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 67 464,70 20 608,30 25 412,94 6 701,01 

-emerytalne 31 920,14 849,67 11 578,16 3 222,84 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 850,62 998,58 - - 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) (2 683 063,07) (664 826,72) (1 376 987,82) (500 259,43) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 340 552,59 88 261,08 25 941,43 6 622,52 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

II. Dotacje 139 576,19 22 000,07 3 544,80 24 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

IV. Inne przychody operacyjne 200 976,40 66 261,01 22 396,63 6 598,52 

E. Pozostałe koszty operacyjne 726,41 464,42 468,91 467,19 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

- - - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

III. Inne koszty operacyjne 726,41 464,42 468,91 467,19 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (2 343 236,89) (577 030,06) (1 351 515,30) (494 104,10) 

G. Przychody finansowe - - - - 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, - - - - 

II. Odsetki, w tym: - - - - 

-od jednostek powiązanych - - - - 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, - - - - 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - 

V. Inne - - - - 

H. Koszty finansowe 31 408,70 4 401,73 45 181,12 44 281,76 

I. Odsetki, w tym: 4 672,33 - 41 232,88 41 232,88 

-dla jednostek powiązanych 4 672,33 - 41 232,88 41 232,88 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - - - - 

-w jednostkach powiązanych 
 - - - 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - 

IV. Inne 26 736,37 4 401,73 3 948,24 3 048,88 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (2 374 645,59) (581 431,79) (1 396 696,42) (538 385,86) 

J. Podatek dochodowy - - - - 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

- - - - 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (2 374 645,59) (581 431,79) (1 396 696,42) (538 385,86) 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) 
WŁASNYM 

NARASTAJĄCO 
01.01.2021-
31.12.2021 

IV KWARTAŁ 
01.10.2021-
31.12.2021 

NARASTAJĄCO 
01.01.2020-
31.12.2020 

IV KWARTAŁ 
01.10.2020-
31.12.2020 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 744 463,86 5 148 830,06 253 741,27 ( 604 569,29)     
 

         - zmiana przyjętych zasad (polityki)        rachunkowości - - - - 

         - korekty błędów podstawowych - - - - 

I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

2 744 463,86 5 148 830,06 253 741,27    ( 604 569,29)     
 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150 000,00 202 875,00 150 000,00 150 000,00 

1.1  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 71 625,00 18 750,00 - - 

a) zwiększenie (z tytułu) 71 625,00 18 750,00 - - 

 - wydania udziałów (emisji akcji) 71 625,00 18 750,00 - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- umorzenia - - - - 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 221 625,00 221 625,00 150 000,00 150 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 51 009,04 5 031 083,05 233 571,04 233 571,04 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8 459 863,01 3 479 789,00 (182 562,00) (182 562,00) 
a) zwiększenie (z tytułu) 8 678 374,01 3 481 250,00 - - 

- z podziału zysku (ustawowo) - - - - 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

- - - - 

- aktualizacji zbytych środków własnych - - - - 

- nadwyżka z emisji akcji 8 678 374,01 3 481 250,00 - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 218 511,00 1 461,00 182 562,00 182 562,00 

- koszty emisji akcji 218 511,00 1 461,00 182 562,00 182 562,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu 

8 510 872,05 8 510 872,05 51 009,04 51 009,04 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

- - - - 

               - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

3a. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu po zmianie zasad rachunkowości 

- - - - 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- zmiany cen rynkowych akcji - - - - 

- wyceny bilansowej - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- zbycia środków trwałych - - - - 

- wyceny bilansowej - - - - 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

- - - - 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu 

4 069 981,01 3 234 612,00 - - 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

(4 069 801,01) (3 234 432,00) 4 069 981,01 4 069 981,01 

a) zwiększenie (z tytułu) 4 675 198,00 260 568,00 4 069 981,01 4 069 981,01 

- wpłaty na zakup akcji 4 675 198,00 260 568,00 4 069 981,01 4 069 981,01 

b) zmniejszenie (z tytułu) 8 744 999,01 3 495 000,00 - - 

- podwyższenia kapitału zakładowego 8 744 999,01 3 495 000,00 - - 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu 

180,00 180,00 4 069 981,01 4 069 981,01 
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5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (129 829,77) (1 526 526,19)  (129 829,77)     
 

(129 829,77)     
 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - - 

- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

- korekty błędów podstawowych - - - - 

5.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

- - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- podział zysku - - - - 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - - 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (129 829,77) ( 1 526 526,19) (129 829,77)     
 

(129 829,77)     
 

- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

- korekty błędów podstawowych - - - - 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

(129 829,77) (1 526 526,19) (129 829,77)     
 

(129 829,77)     
 

a) zwiększenie (z tytułu) ( 1 396 696,42) - - - 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (1 396 696,42) - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- podział zysku - - - - 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (1 526 526,19) (1 526 526,19) (129 829,77)     (129 829,77)     

5.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (1 526 526,19) (1 526 526,19) (129 829,77)     (129 829,77)     

6. Wynik netto (2 374 645,59) (2 374 645,59) ( 1 396 696,42)     
 

( 
1 396 696,42)     

 
a) Strata z bieżącego okresu (2 374 645,59) (581 431,79) 

 
(1 396 696,42)     

 
(538 385,86) 

 
b) Strata z poprzednich okresów - (1 793 213,80) 

 
- (858 310,56) 

 
c) Odpisy z zysku -  - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
4 831 505,27 4 831 505,27 2 744 463,86 

 
2 744 463,86 

 

Proponowany podziału zysku netto - - - - 

a) Wypłata dywidendy 
- - - - 

b) Przekazanie na kapitał zapasowy - - - - 

c) Przekazanie na kapitał rezerwowy 
- - - - 

d) Pokrycie straty za lata ubiegłe - - - - 

e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy 
- - - - 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

4 831 505,27 4 831 505,27 2 744 463,86 
 

2 744 463,86 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH                                             
(metoda pośrednia) 

NARASTAJĄCO 

01.01.2021-

31.12.2021 

IV KWARTAŁ 

01.10.2021-

31.12.2021 

NARASTAJĄCO 

01.01.2020-

31.12.2020 

IV KWARTAŁ 

01.10.2020-

31.12.2020 

A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA     

I. Zysk / Strata netto (2 374 645,59) (581 431,79) (1 396 696,42) (538 581,83) 

II. Korekty razem  (515 104,69) 33 314,38 70 831,14 (52 263,07) 

1. Amortyzacja 312 938,63 97 580,50 24 643,95 10 921,91 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 26 664,97 4 401,73 3 383,29 2 669,93 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 671,23 - 41 418,88 41 418,88 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - - 

5. Bilansowa zmiana stanu rezerw - - - - 

6. Zmiana stanu zapasów 49 900,00 1 814,48 (50 000,00) (50 000,00) 

7. Zmiana stanu należności 739 644,28 (17 313) (772 423,43) (774 887,37) 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

(822 276,66) 104 335,97 879 949,88 729 660,48 

9. Bilansowa zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

(772 647,14) (103 505,30) (56 141,43) (12 046,90) 

10. Inne korekty (54 000,00) - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

(2 889 750,28) (548 117,41) (1 325 865,28) (590 844,90) 

B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - - - - 

I. Wpływy - - - - 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

- - - - 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

- - - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: - - - - 

a) W jednostkach powiązanych 
b) W pozostałych jednostkach 

- - - - 

4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - 

II. Wydatki 75 084,62 56 009,28 6 347,89 6 347,89 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

 
75 084,62 

 

 
56 009,28 

 
6 347,89 

 
6 347,89 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

- - - - 

3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - - 

a) W jednostkach powiązanych - - - - 

b) W pozostałych jednostkach - - - - 

4. Inne wydatki inwestycyjne - - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

(75 084,62) (56 009,28) (6 347,89) (6 347,89) 

C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA - - - - 

I. Wpływy 4 456 887,00 259 307,00 4 463 772,98 3 896 095,38 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

4 456 687,00 259 107,00 3 887 419,01 3 887 419,01 

2. Kredyty i pożyczki - - 574 000,00 8 000,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 

4. Inne wpływy finansowe 200,00 200,00 2 353,97 676,37 

II. Wydatki 758 938,33 8 657,35 5 984,02 3 517,30 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - - 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - - 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

- - - - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 686 500,44 4 500,44 - - 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 
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1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

- - - - 

2. Odsetki 46 002,74 - 186,00 186,00 

3. Inne wydatki finansowe 26 435,15 4 156,91 5 798,02 3 331,30 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II) 

3 697 948,67 250 649,65 4 457 788,96 3 892 578,08 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/– 
B.III+/–C.III) 

733 113,77 (353 477,04) 3 125 575,79 3 295 385,29 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

(429,82) 
(444,82) 

60,76 (15) 

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

(429,82) (444,82) 60,76 (15) 

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 343 272,45 4 429 878,26 217 635,90 47 902,16 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 4 075 956,40 4 075 956,40 3 343 272,45 3 343 272,45 

-o ograniczonej możliwości dysponowania  -   
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Rozdział 6. Załączniki 

6.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

„STATUT 
Noctiluca Spółka Akcyjna 

 
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Powstanie Spółki 

1. Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------  

1) Mariusz Bosiak, zamieszkały w XXXXXX przy ul. XXXXXXXXXXXX, kod XX-XXX 

XXXXX, posiadający numer PESEL XXXXXXXXXXX, legitymujący się dowodem 

osobistym o serii i numerze XXX XXXXXX,  -----------------------------------------  

2) Piotr Trzaska, zamieszkały w XXXXXX przy ul. XXXXXXXXXX, kod XX-XXX 

XXXXX, posiadający numer PESEL XXXXXXXXXXX, legitymujący się dowodem 

osobistym o serii i numerze XXX XXXXXX, ------------------------------------------  

3) Andrzej Wolan, zamieszkały w XXXXX przy ul. XXXXXXXXXX, kod XX-XXX 

XXXXX, posiadający numer PESEL XXXXXXXXXXX, legitymujący się dowodem 

osobistym o serii i numerze XXX XXXXXX, ------------------------------------------  

4) Synthex Technologies Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 

w Toruniu, KRS 0000412671 ("Synthex"),  -------------------------------------------  

5) R Ventures I ASI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, KRS 0000618565 ("RV1"),  -----------------------------------------------  

6) ASI ValueTech Seed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000587637 („ValueTech”),  

7) Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka Z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, KRS 0000618372 („PIBIR”). 

RV1, ValueTech oraz PIBIR zwani są łącznie dalej „Inwestorami”. -------------  

2. Spółka działa pod firmą Noctiluca Spółka Akcyjna. -----------------------------  

3. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Noctiluca S.A. ------------------  

4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. --------------------  

 

§2. Siedziba  

1. Siedzibą Spółki jest Toruń. -------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w 

kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a 

także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----------------------------  

 

§3. Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------------------------------------------------------  
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§4. Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -------------------------------------------------------  

20.12.Z  Produkcja barwników i pigmentów, -----------------------------------------------  

20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, --  

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, ------  

20.59.Z Produkcja  pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------------------------------  

26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych, -------------------------------------------  

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -------------------------------------  

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ----------------  

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----------------------------------------  

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych, ----------------------------------------------------------------  

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------------------------------  

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, 

prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. ------------------------  

 

B. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§5. Wysokość kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy wynosi 221.625 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 1.477.500 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt 

siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) 

złotych każda akcja. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -------------------------------------------------------------------  

1) 743.472 (siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje serii 

A, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o numerach od 

A0.000.001 do A0.743.472; -----------------------------------------------------------------------------  

2) 194.028 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji serii B, o wartości 

nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) złotych każda akcja, o numerach od B0.000.001 do 

B0.194.028; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,15 

(piętnaście groszy) złotych każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.062.500; 

4) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście groszy) 

złotych każda akcja, o numerach od D0.000.001 do D0.300.000; ----------------------------  

5) 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,15 

(piętnaście groszy) złotych każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.052.500. -  

6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,15 (piętnaście 

groszy) złotych każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.125.000. -----------------  
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3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.  ----------  

 

§6. Akcje 

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------------------  

2. Akcje mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----------------  

3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje 

zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§7. Prawo poboru 

1. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji 

proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).----------------------------------  

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru w całości lub części.  ------------------------------------------------------------------  

 

§8. Zmiana wysokości kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z 

postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa 

znajdujących zastosowanie. ----------------------------------------------------------------------------  

 

§9. Kapitał warunkowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

49.500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 

330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: ------  

1) nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda i łącznej wartości 12.000,00 

zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2020 r., oraz -----  

2) nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda i łącznej wartości 

37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem  tysięcy pięćset złotych), w celu przyznania praw 

do objęcia akcji serii  F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F, emitowanych na 

podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 

2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii E do objęcia akcji serii E nastąpi nie 



Dokument Informacyjny Noctiluca S.A. 

243 

 

później niż do dnia 12 października 2023 roku, po cenie emisyjnej akcji serii E nie mniejszej 

niż 28,00 (dwadzieścia osiem) zł. ---------------------------------------------------------------------  

3. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii F do objęcia akcji serii F nastąpi nie 

później niż do dnia 12 października 2025 roku, po cenie emisyjnej akcji serii F nie mniejszej 

niż wartość nominalna akcji. ----------------------------------------------------------------------------  

 

§10. Ograniczenie zbywalności praw z warrantów subskrypcyjnych 

Warranty subskrypcyjne serii E i F są niezbywalne, poza poniższymi wyjątkami: ----  

1. zbycia warrantów subskrypcyjnych serii E i F Spółce celem umorzenia, ---------------  

2. zbycia warrantów subskrypcyjnych serii E i F na rzecz podmiotu lub podmiotów, 

wskazanych przez Spółkę, ------------------------------------------------------------------------------  

3. zbycia warrantów subskrypcyjnych serii E i F, w wyjątkowych okolicznościach, pod 

warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały 

określającej warunki zbycia warrantów na rzecz osoby trzeciej. ------------------------------  

 

§11. Umorzenie akcji 

1. Spółka może umarzać własne akcje. -------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę 

prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia. ---------   

C. WŁADZE SPÓŁKI 

§12. Organy Spółki 

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1) Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§13. Zasady zwoływania 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem 

przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Walne 

Zgromadzenia zwołuje Zarząd. --------------------------------------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby 
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uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. ----  

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. ------  

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub poza siedzibą Spółki w 

Toruniu lub Warszawie. ------------------------------------------------------------------------  

 

§14. Przebieg i głosowanie 

1. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocnika. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co 

do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na 

porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z 

postanowień niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  

4. Z zastrzeżeniem § 25, tak długo, jak łączny udział ValueTech i PIBIR w kapitale 

zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 5% do podjęcia uchwał Walnego 

Zgromadzenia wymagane jest oddanie głosów za uchwałą w liczbie odpowiadającej co 

najmniej 70% liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz zgoda na 

podjęcie uchwały wydana przez przynajmniej jednego z Inwestorów, jeśli wziął on udział 

w prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia określone w niniejszym 

ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, określonym w § 25 Statutu. -------------  

 
 

§15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: ------------------------------  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium 

członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; ----  

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na 

kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do 

dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; ---------------------  

3) podwyższenie oraz obniżenie kapitału Spółki;  -------------------------------------------  

4) podział, połączenie lub przekształcenie Spółki; -------------------------------------------  

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

6) zmiana Statutu Spółki; ---------------------------------------------------------------------------  

7) rozwiązanie Spółki lub otwarcie jej likwidacji; ---------------------------------------------  
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8) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----------------------------------------------------  

9) nabycie akcji własnych; -------------------------------------------------------------------------  

10) umorzenie akcji własnych; ----------------------------------------------------------------------  

11) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -------------------------  

13) wprowadzenie Spółki do publicznego obrotu oraz ustalenie warunków takiego 

wprowadzenia; -------------------------------------------------------------------------------------  

14) ustalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 

przypadków, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określony zakres 

regulaminu dotyczącego funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

wyłączony został z kompetencji Zgromadzenia; ------------------------------------------  

15) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. ---------------------------  

 

RADA NADZORCZA 

§16. Skład i kadencja 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) akcjonariusz Synthex, pod warunkiem posiadania przez niego akcji stanowiących co 

najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do 

powołania jednego członka Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------  

2) akcjonariusz VT, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod 

warunkiem: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez 

akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,  

b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem 

posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć 

procent) kapitału zakładowego Spółki, -----------------------------------------------  

3) akcjonariusz PIBIR, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod 

warunkiem: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez 

akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,  

b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem 

posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć 

procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do powołania jednego członka 

Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------------------------  

4) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie w 

drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów.- 
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3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej nie jest możliwe powołanie pełnego 

składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i 

odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą zwykłą większością głosów.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Uprawnienie osobiste akcjonariusza Synthex oraz uprawnienia osobiste akcjonariuszy 

Inwestorów do powoływania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 

powyżej, wygasają w przypadku, gdy inny akcjonariusz, po dopuszczeniu akcji do 

obrotu na rynku regulowanym, nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój 

rachunek) oraz zarejestruje przed Walnym Zgromadzeniem akcje stanowiące ponad 

50% (ponad pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia 

Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu. -----  

6. Członkowie Rady nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. --  

7. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. -------------------  

 

§17. Organizacja Rady Nadzorczej 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 

trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania 

Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym 

terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny być 

nadane listem poleconym lub pocztą elektroniczną. ---------------------------------------------  

2. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd 

przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, zaktualizowany budżet Spółki na 

nadchodzący rok, obejmujący prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów 

gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym. ---------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna 

co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o 

posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną co najmniej na tydzień przed 

posiedzeniem. W przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą 

elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie 

otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. W przypadku spraw 

niecierpiących zwłoki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane w terminie 

krótszym niż tydzień, przy czym w przypadku podejmowania w takim trybie uchwał w sprawie 

odwołania, powołania lub zawieszenia członka Zarządu, uchwały są ważne, jeśli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej są obecni. ------------------------------------------------------------  

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego 

wynika z postanowień niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
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6. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie są 

obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. --------------------  

7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada określi w formie 

regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej. ------------------------------------------------------------------------------  

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej 

– oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady. -----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej 

w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą 

w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie. 

Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej wzięli udział w jej podjęciu. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagają podpisu Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. ---------------------------------------  

11. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -------  

 

§18. Kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności.-------------------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek 

handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności: ------------------------------------------  

1) --------------------------------------------------------------------------------------------- ocena 

sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 

zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; ----------------  

2) --------------------------------------------------------------------------------------------- akcep

tacja budżetu Spółki i jego aktualizacja, -------------------------------------------  

3) --------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w budżecie Spółki na dany rok 

zobowiązań bilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto 

tysięcy euro) lub pozabilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR 

(sto tysięcy euro), jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie, -------------  

4) --------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zbycie, przeniesienie własności lub udzielenie praw do własności 

intelektualnej Spółki, w tym licencji na technologie kluczowe dla Spółki, know-

how, praw wyłącznych (patenty, wzory użytkowe), -----------------------------  
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5) --------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych 

spółkach, -----------------------------------------------------------------------------------  

6) --------------------------------------------------------------------------------------------- powoł

ywanie i odwoływanie członków Zarządu,-----------------------------------------  

7) --------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie umów, w tym umów o 

pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia 

członków Zarządu, ----------------------------------------------------------------------  

8) --------------------------------------------------------------------------------------------- wybór 

audytorów/biegłych rewidentów oraz wyrażanie zgody na powołanie 

prokurentów Spółki, ---------------------------------------------------------------------  

9) --------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zbywanie i obciążanie aktywów Spółki o wartości jednostkowej 

przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), w tym ustanawianie 

zabezpieczeń na aktywach Spółki, jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie,

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) ------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

enie zgody na wszystkie transakcje powiązane pomiędzy Spółką a osobami 

zasiadającymi w organach Spółki, lub którymkolwiek z akcjonariuszy 

posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym Spółki oraz z osobami 

pozostającymi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub w 

inny sposób powiązanymi, gdy grozi to wystąpieniem sprzeczności interesów 

Spółki, z osobami zasiadającymi w organach lub z tym akcjonariuszem, jeśli 

wcześniej nie były zawarte w przyjętym budżecie, -----------------------------  

11) ------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zatrudnianie doradców, konsultantów, lub innych osób, nie 

zatwierdzonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, jeśli kwota 

w okresie roku od zawarcia pierwszej umowy lub przewidywana suma rocznych 

świadczeń Spółki, przekroczy narastająco 100.000 EUR (sto tysięcy euro),

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

12) ------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na zbycie składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 20% 

ogólnej wartości aktywów Spółki, jeśli wcześniej nie były zawarte w przyjętym 

budżecie, -----------------------------------------------------------------------------------  

13) sporządzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce 

lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów 

odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych 

pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych, ------------------------  

14) zatwierdzanie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w 

ramach warunkowego podniesienia kapitału zakładowego, ------------------  
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15) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek w łącznej kwocie wyższej 

niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro), nabywanie papierów wartościowych 

emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w budżecie 

rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

16) zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę 

poza zakresem jej normalnej działalności, które nie były przewidziane w 

budżecie rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą, --------------------------------------------------------------------------------  

17) zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, 

finansowych lub innych, ----------------------------------------------------------------  

18) ------------------------------------------------------------------------------------------- udziel

anie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo Spółki lub spółdzielni 

zależnej; ------------------------------------------------------------------------------------  

19) ------------------------------------------------------------------------------------------- wyraż

anie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub udział w innych 

spółkach i podmiotach gospodarczych; --------------------------------------------  

20) ------------------------------------------------------------------------------------------- Wyra

żenie zgody na udział w innych spółkach i podmiotach gospodarczych we 

własności licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na 

posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej, 

innych niż oprogramowanie komputerowe stworzone przez podmioty trzecie nie 

na bezpośrednie zamówienie Spółki, oraz domenach internetowych, w 

szczególności na udzielenie wyłącznej licencji lub ustanowienie innego 

wyłącznego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do 

Spółki, niniejsze postanowienie nie znosi ani nie uchybia obowiązkowi 

uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 4. -----------------------------------  

3. Czynności wskazane powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale. 

Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością oddanych głosów, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. -------------------------------------------------------------------  

4. Do podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą wymagane jest oddanie głosu „za” przez 

członków Rady Nadzorczej powołanych przez ValueTech i PIBIR oraz Synthex. 

Uprawnienia określone w niniejszym ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, 

określonym w § 25 Statutu. -------------------------------------------------------------------------  

5. Do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w powyższym ust. 2 pkt 4, 9, 13, 14, 16 i 19 

oraz 20  wymagana jest większość 4/5 (czterech piątych) głosów. 

 

ZARZĄD 

§19. Skład i kadencja 

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną, 

trzyletnią kadencję. Każdy członek Zarządu może zostać wybrany na kolejną kadencję.
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2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ---------  

3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu 

wymaga oddania głosu „za” przez akcjonariuszy VT i PIBIR oraz Synthex. Uprawnienia 

określone w niniejszym ustępie wygasają z Dniem Upublicznienia, określonym w § 25 

Statutu. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. W przypadku niemożności sprawowania przez członka Zarządu swoich czynności, Rada 

Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego 

członka Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§20. Organizacja Zarządu 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------------------------------------------  

2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. --------------  

3. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada nadzorcza określi w formie 

regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej. ------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub 

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, 

jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. ----  

5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ----------------------------------------  

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i 

reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, w 

przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki składają i 

reprezentują Spółkę dwaj współdziałający Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu wraz z 

prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§21. Kompetencje Zarządu 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na 

zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. ----------------------------  

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez 

postanowienia Statutu Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej 

lub Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------  

 

D. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§22. Udział w zysku i fundusze Spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ---------------------------------------------------  

2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych. ------------------------------------------------  
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3. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał 

zapasowy na pokrycie strat. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na 

pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Do kapitału zapasowego utworzonego na pokrycie straty przelewa się co najmniej 8% 

zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 

kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy 

emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. ------------------------------------------------  

5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości trzeciej kapitału zakładowego można 

użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----------  

6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd 

zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały 

dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----------------------------------------------------------  

 

§23. Rachunkowość 

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----------------------------------------------  

2. Spółka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych uprawnionemu podmiotowi, 

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości. ------------------------------------------  

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 

grudnia 2019 roku. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§24. Rozwiązanie Spółki 

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami prawa.  

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się 

pod firmą Spółki z dopiskiem „w likwidacji”. ---------------------------------------------------  

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§25. Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzenia 

akcji do obrotu na rynku zorganizowanym 

1. Postanowienia § 14 ust. 4, § 18 ust.4, § 19 ust.3 niniejszego Statutu wygasają w dniu 

dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzenia akcji do 

obrotu na runku zorganizowanym obejmującym dopuszczenie lub wprowadzenie akcji 

serii B i C należących do Inwestorów (dalej „Dzień Upublicznienia”).” ---------------  
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6.3. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych 

wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału 

zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego 

Wszystkie akcje Emitenta były obejmowane za gotówkę. W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały 

wniesione na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta żadne wkłady niepieniężne. 
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6.4. Definicje i objaśnienia skrótów 

AMOLED 
ang. Active-Matrix OLED, aktywna matryca OLED, wykorzystywana w 

wyświetlaczach kolorowych z dynamicznym obrazem 

ASO 
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o Obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca 
Rubicon Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, 

Polska, NIP: 7010958889, REGON: 385000562 

B+R Badania i rozwój 

Data sheet 

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 jego podstawie potencjalni przyszli odbiorcy 

komercyjni emiterów podejmują decyzję o ewentualnej współpracy 

DFT ang. Density Functional Theory, teoria funkcjonałów gęstości 

Emitent, Spółka, Noctiluca 
Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7 / 41B, 87-100 Toruń, Polska, 

NIP: 7010958889, REGON: 382430546 

EUR Waluta euro  

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

IJP 
ang. Ink-Jet Printing, technologia druku wykorzystywana do wytwarzania warstw w 

wyświetlaczach OLED 

IP ang. Intelectual Property, własność intelektualna 

IR ang. Investor Relations, relacje inwestorskie 

ITRI 
Industrial Technology Research Institute – agencja rozwoju wysokich technologii i 

przemysłu na Tajwanie, współpracująca z Emitentem przy testowaniu emiterów 

JV ang. Joint-Venture, wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne 

KIT 
Karlsruher Institut für Technologie, niemiecki instytut badawczy współpracujący z 

Emitentem przy testowaniu emiterów 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

KHU 
Kyung Hee University z Korei Południowej, współpracujący z Emitentem w zakresie 

badań i rozwoju oraz testowania różnych materiałów emisyjnych 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

LCD ang. Liquid-Crystal Display, wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

LED ang. Light-Emitting Diode, dioda elektroluminescencyjna 

MAR 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
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MTA 

ang. Material Transfer Agreement, umowa o przeniesieniu próbek materiałów lub 

technologii dla celów badań, która poprzedza zwykle zawarcie umowy sprzedaży lub 

licencji rozwiązania technologicznego 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

NDA ang. Non-Disclosure Agreement, umowa o zachowaniu poufności 

OLED 

ang. Organic Light Emitting Diode, Organiczna Dioda Elektroluminescencyjna, rodzaj 

technologii, która wykorzystuje organiczne substancje zamieniające energię elektryczną 

w światło (emitery) do budowy wysokiej jakości wyświetlaczy 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926) 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PIBIR Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o., akcjonariusz Emitenta 

PMOLED 
ang. Passive-Matrix OLED, pasywna matryca OLED, wykorzystywana w 

wyświetlaczach monochromatycznych 

PLN Waluta złoty polski 

PoC 

ang. Proof of Concept, – faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji 

pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) umożliwiają pełne zgłoszenie patentowe 

lub komercyjne wykorzystanie wyniku prac 

PoP 

ang. Proof of Principle – faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji 

pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe, wstępna ocena potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, 

zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych 

PR Public relations 

PVD 

ang. Physical Vapor Deposition, technologia nanoszenia emitera i innych materiałów 

organicznych przez termiczną ewaporację (naparowanie) w wysokiej próżni, 

wykorzystywana do wytwarzania warstw w wyświetlaczach OLED 

QLED 

ang. Quantum Light-emittin Diode, rozwijana przez Samsung technologia LCD, 

wykorzystująca do produkcji wyświetlaczy nanokryształy, umieszczane między 

podświetleniem telewizora a filtrami kolorów 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu 

przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. Zm. 

RGB ang. Red, Green, Blue, paleta barw podstawowych wg notacji międzynarodowej 

Rozporządzenie Ofertowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12) 

R Ventures I R Ventures I Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. 
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Stack OLED Fizyczna struktura panelu OLED 

Synthex Synthex Technologies sp. z o.o., akcjonariusz Emitenta 

TADF 
Thermally activated delayed fluorescence, Termicznie aktywowana opóźniona 

fluorescencja 

UDC Universal Display Corporation 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Waluta dolar amerykański 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawy o kontroli 

niektórych inwestycji 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1272) 

Ustawa o PCC Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) 

ValueTech 
ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., akcjonariusz 

Emitenta 

VR ang. Virtual reality, wirtualna rzeczywistość  

WZA Walne zgromadzenie akcjonariuszy 
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