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Zawarcie Umowy NDA i rozpoczęcie negocjacji zaawansowanego etapu umowy MTA z największym na świecie 
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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 13 września 2022 roku Noctiluca S.A. 
podpisała dwustronną umowę NDA (ang. Non-Disclosure Agreement) („Umowa”) oraz weszła w etap 
zaawansowanych negocjacji umowy MTA (ang. Material Transfer Agreement) z amerykańską międzynarodową 
firmą technologiczną, będącą największym na świecie producentem elektroniki użytkowej z siedzibą w Kalifornii, 
Stany Zjednoczone („Partner”).

Partner specjalizuje się również w oprogramowaniu i usługach online. Większość produktów Partnera ma 
interfejs użytkownika zbudowany wokół wielodotykowych ekranów OLED, a sam Partner jest jednym z 
największych odbiorców podzespołów na świecie.

NDA to umowa o zachowaniu poufności, w której strony zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów i wiedzy 
z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania. Umowa ta w projektach wysokich technologii (ang. Deep 
Tech) jest kluczowa, szczególnie ze względu na regulacje kwestii IP (ang. Intellectual Property) oraz efektywnie 
oznacza formalne wejście we współpracę między stronami. W przypadku Emitenta oznacza również przejście do 
zaawansowanej fazy negocjacji umowy MTA. 

MTA (Material Transfer Agreement) to formalne rozpoczęcie testów emiterów przez Partnera (ewaluacja i wspólne 
testy) oraz wejście w wielomiesięczne rozmowy biznesowe. Standardowo potencjalne efekty takiej współpracy są 
możliwe do osiągnięcia w perspektywie 12-18 miesięcy. Ze względu na istotność zapisów MTA i wymagany do ich 
negocjacji czas, zarząd Emitenta spodziewa się zawarcia umowy MTA z Partnerem w perspektywie 1-2 kwartałów. 
Wzajemne przekazywanie informacji poufnych i technicznych ma doprowadzić do uszczegółowienia możliwości 
aplikacyjności technologii Noctiluca w urządzeniach Partnera, a zakładana umowa MTA do umożliwienia 
przekazania próbek materiałów Emitenta przez Partnera.

W raporcie bieżącym 10/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku („Raport miesięczny za maj 2022 roku”) oraz raporcie 
bieżącym 13/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku („Raport okresowy za II kwartał 2022 roku”) na road map’ie 
najbardziej zaawansowanych rozmów (status relacji z partnerami komercyjnymi) Zarząd Emitenta przewidywał 
zawarcie Umowy jeszcze w III kwartale 2022. 

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ podpisana Umowa oraz wejście w 
zaawansowaną fazę negocjacji MTA (podpisanie MTA jest etapem rozmów biznesowych, którego nie osiąga 
ponad 90% technologicznych spółek i krokiem do którego nie dochodzi w przeważającej większości relacji 
startup-korporacja) potwierdza zainteresowanie rynkowe i uzasadnia kontynuację przez Spółkę prac nad 
autorskimi emiterami OLED nowej generacji, przybliżając Spółkę do etapu komercjalizacji w projekcie.
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