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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"),  informuje iż w dniu 17 sierpnia 2022 roku Noctiluca S.A. 
podpisała umowę dystrybucyjną ("Umowa") z japońską firmą Filgen Inc., („Filgen”) będącą od 18 lat dostawcą 
sprzętu, odczynników i high performance materials (wysokowydajne materiały) dla ponad 70 partnerów w Japonii.

 Celem Stron Umowy jest rozpoczęcie współpracy w zakresie dystrybucji materiałów OLED wytwarzanych przez 
Noctiluca S.A. na terytorium Japonii. Zgodnie z postanowieniami Umowy Filgen będzie nabywał produkty Noctiluca 
S.A. w celu ich dalszej dystrybucji oraz dołoży wszelkich starań, aby zmaksymalizować sprzedaż produktów 
Emitenta na terytorium Japonii. Filgen dodatkowo zapewni pomoc w działaniach promocyjnych w Japonii w 
odniesieniu do produktów Emitenta.

Umowa pozostaje w mocy przez okres 3 (trzech) lat i jeżeli żadna ze Stron jej nie wypowie to zostanie 
automatycznie przedłużona na kolejne lata. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli druga Strona nie wywiąże się ze swoich istotnych zobowiązań. Umowa nie przyznaje 
Filgen żadnych praw do jakiejkolwiek własności Intelektualnej Noctiluca S.A., a dodatkowo Filgen będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Noctiluca S.A. kary umownej w wysokości 500 000 USD w przypadku naruszenia 
obowiązku zachowania poufności dotyczącej przekazywanych informacji poufnych. 

Umowa umieszcza rozwiązania Noctiluca S.A. w portfolio czołowego japońskiego dystrybutora i stanowi ważny 
krok w kierunku globalizacji usług i produktów Noctiluca S.A.

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