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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 13 stycznia 2023 roku Emitent złożył 
zgłoszenie patentowe w międzynarodowej procedurze PCT, na podstawie którego Emitent ubiega się o ochronę 
prawną dla swojego wynalazku pn. "Novel cyanodiphenyl sulfone derivatives, a process for their preparation, an 
emissive layer containing them, an electroluminescent device, and their use”. Przedmiotem złożonego wniosku 
patentowego są autorskie emitery OLED najnowszej generacji tworzone przez Spółkę. Wniosek patentowy został 
złożony z zamiarem uzyskania ochrony patentowej w ponad 20tu krajach wybranych na podstawie listy krajów 
producenckich OLED, jak również krajów w których teraz, bądź w ciągu najbliższych 10 latach spodziewany jest 
największy popyt na wyświetlacze OLED. Spółka zdecydowała o jak najszybszym wystąpieniu o priorytetową 
ochronę na kluczowych dla Spółki rynkach, tj. Korei, Japonii, Chin, Tajwanu, Francji, UK, Niemiec i USA.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą 
sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze 
nowoczesnych technologii zabezpieczenie praw IP stanowi kluczowy element wartości Spółki i wpisuje się w 
strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio IP w taki sposób, by stanowiły one źródło 
przychodów w procesie komercjalizacji rozwiązań Emitenta.

W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu 
posiadanej ochrony patentowej stanowi istotną przewagę konkurencyjną Emitenta i może przyczynić się do 
zapewnienia Spółce odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w prowadzonych rozmowach komercyjnych.
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