
 

 

Toruńska spółka technologiczna Noctiluca 
zadebiutuje na NewConnect już 12 kwietnia 

Toruń, 05.04.2022 r. - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę 

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji 

spółki Noctiluca S.A. Firma technologiczna z Torunia, działająca w obszarze fotoniki, jest 

jednym z trzech czołowych graczy na świecie rozwijających technologię emiterów OLED 

nowej generacji. Uroczystość debiutu planowana jest na 12 kwietnia, na godz. 11:00.  

 

Debiut Noctiluca na NewConnect planowany jest na 12 kwietnia. Obecni i przyszli inwestorzy 

będą mogli obejrzeć uroczystość na żywo dzięki transmisji na kanałach społecznościowych 

Giełdy Papierów Wartościowych. Kurs odniesienia podczas rozpoczęcia notowań wyniesie 28 

zł za akcję, zatem początkowa kapitalizacja Spółki to 41 mln złotych. 

- Wejście na NewConnect to krok jaki Spółka deklarowała swoim inwestorom z rundy pre-IPO, 

w ramach której pozyskaliśmy łącznie 8,7 mln PLN osiągając we wrześniu 2021 roku wycenę 

41 mln PLN  (10m USD).  Dotychczas zaufało nam już ponad 115 inwestorów, a wraz z debiutem 

liczymy na to, że to grono powiększy się o akcjonariuszy, którzy widzą ogromny potencjał, jaki 

niosą za sobą nowe technologie - mówi Mariusz Bosiak, prezes Noctiluca.  

Noctiluca działa na rozwijającym się rynku OLED, który w 2020 roku osiągnął wartość 38,7 mld 
USD, a do 2026 roku ma osiągnąć 72,8 mld USD.  Toruńska Spółka rozwija technologię 
emiterów OLED nowej, 3. i 4. generacji. Są to związki chemiczne w postaci „proszku”, które są 
najważniejszym elementem wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, smartfonów, tabletów, 
urządzeń wearables czy urządzeń VR i AR) oraz źródeł światła (np. oświetlenie). Zastosowanie 
emiterów nowej generacji daje producentom możliwość stworzenia wyświetlacza, który jest 
cienki, energooszczędny, oferuje wysokiej jakości obraz, a przy tym do jego produkcji nie 
potrzeba metali ciężkich (obecnych w obecnie stosowanych emiterach starszych generacji). Z 
tych właśnie powodów technologia OLED sukcesywnie wypiera poprzednie i jest coraz 
powszechniej stosowana w produktach high-end takich światowych gigantów jak LG czy 
Samsung.  

W ostatnich miesiącach Noctiluca dokonała skokowego rozwoju technologii - otworzyła 

własny dział B+R w Korei i zwiększyła 5-krotnie moce produkcyjne toruńskiego laboratorium. 

Spółka podpisała także umowy MTA (Material Transfer Agreement) z LG Display i  japońskim 

konglomeratem chemicznym oraz zrealizowała wspólny projekt rozwojowy z europejskim 

producentem paneli OLED. Projekt ten powinien przełożyć się na sprzedaż komercyjną 

zielonych emiterów trzeciej generacji jeszcze w tym roku, pozycjonując Noctiluca jako 

podmiot z pierwszym na świecie komercyjnym wdrożeniem zielonego emitera w najnowszej 

technologii OLED.  

Wszystkich zainteresowanych poznaniem Spółki Noctiluca zapraszamy do obejrzenia 

webinaru inwestorskiego:  https://bit.ly/3u5SzfS. 

https://bit.ly/3u5SzfS


 

 

Noctiluca 

Noctiluca SA (New Materials) – spółka technologiczna z Torunia zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków 

chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Noctiluca 

opracowuje i produkuje emitery OLED trzeciej i czwartej generacji, tj. wykazującymi właściwości TADF (ang. Thermally 

Activated Delayed Fluorescence, Termicznie Aktywowana Opóźniona Fluorescencja) i Hiperfluorescencję, które stanowią 

kluczowy element wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony, urządzenia wearables czy VR). W ostatnich miesiącach 

spółka dokonała skokowego rozwoju technologii - otworzyła własny dział B+R w Korei, zwiększyła 5-krotnie moce produkcyjne 

toruńskiego laboratorium, zacieśniła współpracę z najważniejszymi instytutami badawczymi z Niemiec (KIT i FEP) i zaczęła 

realizować projekt z ITRI tj. najważniejszą agencją rozwoju wysokich technologii i przemysłu na Tajwanie.  

W zakresie rozwoju potencjału komercyjnego w ostatnim roku Spółka nawiązała relacje z kilkudziesięcioma podmiotami 

branżowymi, podpisała umowy MTA z LG i z japońskim konglomeratem chemicznym oraz zrealizowała wspólny projekt 

rozwojowy (PoC) z europejskim producentem paneli OLED. Projekt ten powinien przełożyć się na sprzedaż komercyjną 

zielonych emiterów trzeciej generacji do tego partnera w 2022 r. pozycjonując Spółkę jako podmiot z pierwszym na świecie 

komercyjnym wdrożeniem zielonego emitera w najnowszej technologii OLED. Więcej na www.noctiluca.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noctiluca.eu/

