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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje iż w dniu 11 stycznia 2023 roku Noctiluca S.A. 
podpisała umowę Joint Development Project („JDP”, „Umowa”) z tajwańskim producentem oświetlenia OLED 
nowej generacji i monochromatycznych wyświetlaczy OLED o zastosowaniach przede wszystkim w Medical 
Lighting, w oprawach oświetleniowych Indoor & Outdoor i w Auotomotive („Partner”). 

Partnerem jest tajwańska spółką założona w 2013 roku zajmującą się organicznymi diodami 
elektroluminescencyjnymi (OLED), skupiającą się na rozwoju, projektowaniu i produkcji oświetlenia OLED oraz 
dostawie związków chemicznych (ang. high performance materials) do paneli OLED.

JDP to wspólny projekt wdrożeniowy, którego celem jest dopasowanie materiałów Emitenta do stacka OLED 
Partnera w różnych zastosowaniach. Priorytetowym zastosowaniem są monochromatyczne wyświetlacze (źródła 
światła) produkowane w technologii PVD. Współpraca będzie w pierwszej kolejności skoncentrowana na 
kolorach białym i zielonym. Pierwszych rezultatów JDP Emitent spodziewa się w trzecim kwartale 2023.

Zawarcie JDP jest efektem zawartej przez Emitenta umowy Material Transfer Agreement („MTA”) z Industrial 
Technology Research Institute Taiwan („ITRI”) oraz rozszerzenia współpracy z ITRI, w ramach której Emitent przy 
udziale ITRI ma realizować dedykowane projekty wdrożeniowe z tajwańskimi firmami rynku Display / OLED.

ITRI to tajwański, wiodący na Świecie instytut badawczy zajmujący się technologią stosowaną, zatrudniający 
ponad 6.000 pracowników. Jego misją jest stymulowanie rozwoju przemysłowego poprzez badania i rozwój 
technologii. Założona w 1973 roku była pionierem w rozwoju układów scalonych i wsparciu nowych przedsięwzięć 
technologicznych, w tym  założyła i inkubowała firmy takie jak TSMC, UMC, Taiwan Mask Corp., Epistar Corp., Mirle 
Automation Corp. i Taiwan Biomaterial Co.

MTA to umowa, na bazie której ITRI testuje technologię Emitenta oraz pozyskuje partnerów wdrożeniowych, u 
których wraz z Emitentem wdraża emitery TADF najnowszej generacji produkowane przez Spółkę. Standardowo 
potencjalne efekty takiej współpracy są możliwe do osiągnięcia w perspektywie 12-18 miesięcy. Pierwsze 
rozmowy Emitenta z Partnerem w oparciu o zawarty z ITRI MTA miały miejsce w sierpniu 2022. 

W raporcie bieżącym 18/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku "Raport miesięczny za październik 2022 roku" oraz 
raporcie bieżącym 17/2022 z dnia 09 listopada 2022 roku "Raport okresowy za III kwartał 2022 roku" na road 
map'ie najbardziej zaawansowanych rozmów (status relacji z partnerami komercyjnymi) Zarząd Emitenta 
przewidywał możliwość rozpoczęcia JDP z Partnerem w IV kwartale 2022.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ rozpoczęcie wspólnego projektu 
wdrożeniowego JDP jest kolejnym etapem komercjalizacji rozwiązań Emitenta, potwierdza zainteresowanie 
rynkowe i uzasadnia kontynuację przez Spółkę prac nad autorskimi emiterami OLED nowej generacji.
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