
 

 
Przedstawiciele Spółki Noctiluca dołączają do organizacji Optica 

 
Toruń, 06.10.2022 r. – Przedstawiciele Noctiluca SA, spółki technologicznej zajmującej się 

rozwojem autorskich związków chemicznych w obszarze fotoniki, dołączyli do prestiżowego 

globalnego klastra zrzeszającego sektor fotoniki - organizacji Optica. Jej głównym celem jest 

promowanie współpracy pomiędzy uczestnikami sektora fotoniki i optyki. Obecnie rynek 

technologii opartej na nauce o świetle jest wart 500 mld USD. Członkostwo to umożliwi 

Spółce nawiązanie kolejnych partnerstw biznesowych, będzie także okazją do promowania 

polskiego dorobku w dziedzinie fotoniki w Europie i na świecie. 

Od czasu debiutu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka nie 

zwalnia tempa. W ramach bieżącej działalności priorytetem pozostaje dla niej rozwój autorskich 

emiterów 3. i 4. generacji do wyświetlaczy OLED oraz ich komercjalizacja. Jednocześnie firma rozwija 

drugą nogę przychodową, co zadeklarowała inwestorom podczas ostatniego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Wspólników.  

Noctiluca podpisała w tym czasie umowę ramową na dostawę związków dla Inuru, niemieckiej firmy 

zajmującej się produkcją ultracienkich ekranów OLED, które reagują na dotyk czy dźwięk. Sfinalizowała 

także umowę dystrybucyjną z Filgenem, dostawcą sprzętu, odczynników i wysokowydajnych 

materiałów dla ponad 70 partnerów w Japonii. Ponadto rozpoczęła współpracę z największą globalną 

grupą kapitałową ze Szwajcarii produkującą zegarki w celu rozwoju technologii OLED w zastosowaniach 

w smartwatchach oraz kontynuuje rozwój swojej technologii m.in. poprzez dostarczanie swoich 

związków do testów dla LG Display, największego producenta elektroniki użytkowej z USA, czy spółek 

z tajwańskiego przemysłu elektronicznego. Obecnie Spółka kontynuuje działania, których celem jest 

pozyskanie kolejnych dystrybutorów, partnerów i klientów. Jednym z nich jest członkostwo w 

organizacji Optica. 

„Stawiamy na partnerstwa branżowe, które umożliwiają nam rozszerzanie sieci kontaktów 

biznesowych, ale i realne wsparcie w rozwoju naszej działalności. Poza autorskimi rozwiązaniami w 

zakresie emiterów OLED, mamy obecnie w ofercie niemal 200 wolnych patentowo związków, które 

jesteśmy w stanie dostarczać na zasadzie syntezy na zlecenie. Optica zapewnia nam nie tylko dostęp 

do ogromnej sieci biznesowej i naukowej z całego świata, ale także dostęp do wiedzy, wydarzeń i 

możliwość promowania polskiego dorobku naukowego” – komentuje Mateusz Nowak, Dyrektor 

Rozwoju Biznesu, Noctiluca.  

Optica (Advancing Optics and Photonics Worldwide; dawniej OSA) jest organizacją wspierającą 

generowanie, stosowanie, archiwizowanie i rozpowszechnianie wiedzy w dziedzinie optyki i fotoniki. 

Organizacja została założona w 1916 roku i obecnie zrzesza naukowców, inżynierów, przedstawicieli 

biznesu, studentów i osoby zainteresowane nauką o świetle.  

„Działania inicjowane przez naszą organizację napędzają odkrycia, kształtują rzeczywiste zastosowania 

i przyspieszają komercjalizację najnowszych rozwiązań z zakresu fotoniki. Znam Noctilucę niemal od 

początku jej istnienia i obserwowałem jej dynamiczny rozwój, dlatego jeszcze przed dołączeniemjej 

przedstawicieli do Optica zidentyfikowaliśmy co najmniej 4 partnerów - obecnych członków naszej 

organizacji, którzy mogą być zainteresowani produktami oferowanymi przez Spółkę. A to z pewnością 

dopiero początek - Optica liczy obecnie ponad 24000 członków indywidualnych i 350 członków 

korporacyjnych” – mówi Jose Poso, CTO Optica. 



 

Noctiluca 

Noctiluca SA (New Materials) – notowana na GPW (rynek NeConnect) spółka technologiczna z Torunia zajmująca się 

rozwojem autorskich, zaawansowanych związków chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez 

producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Noctiluca opracowuje i produkuje emitery OLED nowej, 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) oraz źródeł światła (np. oświetlenie). W ostatnich miesiącach Spółka dokonała 

skokowego rozwoju technologii - posiada własny dział B+R w Korei, 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, oraz podpisała szereg umów, m.in. umowę MTA z LG Display i z japońskim konglomeratem chemicznym oraz 

zrealizowała wspólny projekt rozwojowy (PoC) z europejskim producentem paneli OLED. Rozpoczęła także współpracę z 

największą globalną grupą kapitałową ze Szwajcarii produkującą zegarki w celu rozwoju technologii OLED w zastosowaniach 

w smartwatchach oraz podpisała NDA i rozpoczęła negocjacje zaawansowanego etapu umowy MTA z największym na świecie 

producentem elektroniki użytkowej z USA. Więcej na www.noctiluca.eu  

 

 

http://www.noctiluca.eu/

