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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 06 września 2022 roku Noctiluca S.A. 
podpisała umowę NDA (ang. Non-Disclosure Agreement) („Umowa NDA”) związaną z rozpoczęciem realizacji 
projektu („Projekt”) dla największego na świecie producenta i projektanta zegarków ze Szwajcarii („Klient”). 
Podpisana Umowa NDA  rozpoczyna jednocześnie etap  uszczegółowienia zakresu prac (ang. scope of work) 
umowy o realizację usług R&D („Umowa R&D”) z Fraunhofer IAP („Partner”), której finalną wersję Emitent 
zamierza podpisać z Partnerem jeszcze w tym kwartale. 

Projekt ma na celu stworzenie przez Emitenta wraz z Partnerem tuszu zawierającego autorskie emitery OLED 
Emitenta, który zostanie wykorzystany do stworzenia metodą druku (ink-jest printing) stacka OLED oraz 
demonstratora wyświetlacza na potrzeby Klienta. Decyzja o realizacji Projektu zapadła po przeprowadzeniu 
procesu ewaluacji rozwiązań technologicznych Noctiluca przez Klienta jako bezpośrednia konsekwencja relacji 
nawiązanej na Display Week w maju 2022 roku.

Klient to szwajcarski producent zegarków i biżuterii który zatrudnia około 36 000 osób w 50 krajach i ma w swoim 
portfolio również produkty wearables (urządzenia do noszenia) z wyświetlaczami OLED, w tym smartwatch 
(inteligentne zegarki).

Partner jest czołowym niemieckim instytutem badawczym zajmujący się badaniami stosowanymi i rozwojem 
zastosowań polimerów oraz stanowi część Instytutu Fraunhofera, tj. największej w Europie organizacja zajmująca 
się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle. Naukowcom z instytutu udało się stworzyć 
wielokolorowy mikrowyświetlacz OLED, który zużywa najmniej energii ze wszystkich dostępnych na rynku. 
Jednostka biznesowa Instytutu w 2013 roku rozpoczęła produkcję próbek oświetlenia OLED, które oferuje pod 
osobną marką.

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. 

Na podstawie Umowy NDA i Umowy R&D Emitent wraz z Partnerem opracuje tusz zawierający autorskie emitery 
OLED Emitenta, stack OLED oraz demonstrator wyświetlacza przy wykorzystaniu tego tuszu. Prawa IP (ang. 
Intellectual Property) do opracowanego stacka OLED, formulacji tuszu i demonstratora należeć będą do Emitenta. 
Przewidywany przez Emitenta czas realizacji Umowy R&D to 2-3 kwartały. Umowy R&D otwiera etap ścisłej 
współpracy Spółki z Partnerem, docelowo nakierowanej na opracowanie i wdrożenie przemysłowe opracowanych 
w ramach Umowy R&D rozwiązań w produktach końcowych Klienta.

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 NDA z Klientem i Umowa R&D z Partnerem jeszcze w III kwartale 2022. 
Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ rozpoczęcie Projektu wynikające z Umowy 
NDA i Umowy R&D potwierdza atrakcyjność rozwiązań technologicznych Emitenta i potencjał komercjalizacyjny 
autorskich emiterów OLED Noctiluca.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na dalszy rozwój Spółki i na jej wyniki 
finansowe w następnym roku obrotowym i w latach kolejnych.
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