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Treść raportu:

Zarząd spółki Noctiluca S.A. ("Spółka", "Emitent"),  informuje iż w dniu 17.03.2023 roku Noctiluca S.A. podpisała 
umowę MTA (ang. Material Transfer Agreement) („Umowa”) z Guangdong Juhua Printing Display Technology 
("Partner"), dedykowaną do uprzemysłowienia drukowanych technologii OLED spółką zależną w 66% od TCL 
CSOT (TCL Star Optic-electrical Technology – spółka korporacyjna TCL Technology Group Corporation) oraz w 
33% od Tianma Microelectronics. 

MTA (Material Transfer Agreement) to formalne rozpoczęcie testów emiterów przez partnera (ewaluacja i wspólne 
testy) oraz wejście w wielomiesięczne rozmowy biznesowe. W ramach współpracy Emitent wraz z Partnerem 
rozpoczyna proces wyboru i testowania materiałów Emitenta, z których najlepsze w kolejnych krokach będą 
wykorzystane do formulacji dedykowanych tuszy, a następnie przeznaczone do testowania przez producentów 
wyświetlaczy Standardowo potencjalne efekty współpracy zawiązanej na bazie MTA są możliwe do osiągnięcia w 
perspektywie 12-18 miesięcy, jednak ze względu na proces formulacji tuszy oraz docelowych testów z partnerami 
końcowymi Emitent uważa, że czas ten będzie dłuższy. 

Partner jest podmiotem zajmującym się drukowaniem wyświetlaczy OLED, w tym zwijanych wyświetlaczy, a dzięki 
silnemu wsparciu obu gigantycznych akcjonariuszy, jest uważany za wiodącą firmę technologiczną w dziedzinie 
drukowanych OLED. 

TCL Technology Group Corporation jest producentem elektroniki konsumenckiej i liderem na globalnym rynku 
telewizorów (według Sigmaintell, TCL osiągnął drugie miejsce pod względem ilości sprzedanych telewizorów na 
świecie w roku 2019). TCL operuje na 160 rynkach i specjalizuje się badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki 
konsumenckiej od telewizorów przez smartfony po produkty dla inteligentnego domu. Jako Guangdong Juhua 
Printed Display Technology i TCL CSOT od 2015 roku opracowuje nadającą się do produkcji technologię druku 
do zastosowań telewizyjnych oraz elastycznych wyświetlaczy.

TCL CSOT to producent wyświetlaczy, który zaczął rozwijać technologie OLED w 2012 roku prezentując w tym 
czasie innowacyjne prototypy paneli drukowanych. Podmiot jest bardzo aktywny w technologiach druku 
atramentowego i zamierza rozpocząć masową produkcję paneli telewizyjnych OLED do 2024 roku. 

Tianma Microelectronics specjalizuje się w produkcji wyświetlaczy o szerokim zakresie aplikacji, m.in. w 
smartfonach, tabletach, wearables, automotive, przemyśle, medycynie i lotnictwie. Tianma jest liderem małych i 
średnich wyświetlaczy oraz wiodącym dostawcą rozwiązań dotykowych.

W raporcie bieżącym 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku "Raport miesięczny za styczeń 2023 roku" na road map'ie 
najbardziej zaawansowanych rozmów Komercjalizacja producenci stan na XII 2022 Zarząd Emitenta przewidywał 
możliwość podpisania MTA z Partnerem dopiero w drugiej połowie 2023 roku.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną i cenotwórczą, ponieważ podpisanie MTA (podpisanie MTA jest 
etapem rozmów biznesowych, którego nie osiąga ponad 90% technologicznych spółek i krokiem do którego nie 
dochodzi w przeważającej większości relacji startup-korporacja) oraz rozpoczęcie wspólnego projektu z Partnerem 
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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