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Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Tytuł:
Podpisanie istotnej umowy na aplikacje BRASTER.
Treść:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku powziął
informację o obustronnym podpisaniu umowy (dalej: „Umowa”) datowanej na dzień 10 maja 2016
roku z firmą Polidea Sp. z o.o. (dalej: „Polidea) z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 76/78. Przedmiotem
powyższej umowy jest stworzenie aplikacji BRASTER (dalej: „aplikacja”) przeznaczonej dla kobiet.
Aplikacja instalowana przez użytkowniczki na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety),
działających pod systemem iOS i Android, będzie bezpośrednio współpracowała z konsumenckim
urządzeniem BRASTER oraz z centralnym systemem telemedycznym.
Ponadto aplikacja będzie miała kluczowe znaczenie w procesie obsługi badań wykonanych za
pomocą urządzenia BRASTER. Za jej pośrednictwem będzie możliwe m.in.: zbieranie informacji
zdrowotnych (ankiety), sterowanie badaniem (np. dobór matryc, czas wygrzewania i relaksacji) oraz
komunikacja z urządzeniem BRASTER, z którego odbierane będą obrazy termograficzne. Kolejny
etap polegał będzie na przesłaniu otrzymanego badania na serwer centralny do centrum
telemedycznego, gdzie będą one procesowane przez system automatycznej interpretacji. Aplikacja
odpowiedzialna będzie za całościowy proces komunikacji z kobietą, co obejmować będzie również
przekazywanie komunikatów o dostępnych wynikach oceny termogramów. Poza tym w ramach
projektu Polidea odpowiedzialna będzie również za opracowanie wysokiej ergonomii korzystania
z aplikacji oraz atrakcyjnej szaty graficznej.
Aplikacja dostępna będzie w dwóch wersjach językowych – polskim oraz angielskim. Aplikacja iOS
będzie wspierała systemy w wersji iOS 8 oraz iOS 9. Z kolei aplikacja Android będzie wspierała
urządzenia z systemem w wersji co najmniej 4.0.3 (API 15). Aplikacje tworzone będą zgodnie z
wymaganiami App Store i Google Play. Polidea specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych
skierowanych głównie do klientów zagranicznych. W swoim portfolio posiada takich klientów jak:
Philips, DaWanda, Nokaut.pl, Zumi.pl.
Aplikacja w wersji umożliwiającej przeprowadzenie procesu testów i certyfikacji całości systemu
telemedycznego BRASTER ma zostać dostarczona do 8 lipca 2016 roku. Zakończenie projektu
przewidziane jest na dzień 3 sierpnia 2016 roku.
Zgodnie z zapisami umowy, Polidea zobowiązana jest do przekazania praw do powstałej aplikacji
wraz z prawem do kodów źródłowych na Emitenta z chwilą zapłaty wynagrodzenia za prace objęte
Umową.
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Szacunkowa wartość umowy została określona na kwotę netto w wysokości 409.000,00 PLN
(słownie: czterysta dziewięć tysięcy). Jednakże Emitent zaznacza, iż kwota ta może ulec zwiększeniu
w związku z dodatkowymi pracami, które mogą się pojawić w trakcie trwania projektu.
Realizacja niniejszego Projektu stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju
Spółki, zakładającej komercjalizację już w drugiej połowie 2016 roku na rynku polskim, a następnie
na rynkach międzynarodowych, co będzie miało znaczący wpływ na sytuacje finansową Spółki.
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