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Treść:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 roku, zawarł z Pezy
Development B.V. z siedzibą w Groningen w Holandii (dalej: „Pezy”), porozumienie (ang. „Heads of Agreement”,
„HoA”) dotyczące realizacji projektu (dalej: „Projekt”) obejmującego zaprojektowanie finalnej wersji Testera
przeznaczonego do komercyjnej sprzedaży dla kobiet oraz przygotowanie jego industrializacji do masowej
produkcji. Produkcja realizowana będzie na zasadzie outsourcingu u renomowanego partnera zajmującego się tzw.
produkcją kontraktową (ang. „Contract Manufacturer”, „CM”) na rzecz globalnych koncernów sprzedających
elektronikę użytkową.
Pezy Group, posiadając biura zarówno w Europie, jak i Azji, zatrudnia ponad 100 specjalistów zajmujących się
opracowywaniem i przygotowywaniem komercjalizacji urządzeń konsumenckich dla światowych koncernów.
Pezy specjalizuje się w kompleksowych usługach obejmujących zarówno opracowywanie koncepcji produktów,
jak również ich design oraz dobór i projektowanie rozwiązań technicznych.
Projekt realizowany będzie w następujących etapach:
A0: studium wykonalności dotyczące wyboru najbardziej optymalnych protokołów komunikacji bezprzewodowej
Testera i urządzenia mobilnego (smartfon, tablet),
A: weryfikacja konceptów i założeń, design urządzenia i architektury, prototypowanie elektroniki,
B: dopracowanie ostatecznego designu Testera, szczegółowy projekt CAD urządzenia (wspólnie z CM),
industrializacja elektroniki (min. wybór dostawcy elektroniki i testy zgodności), wykonanie aplikacji mobilnej,
C: wspólnie z CM wykonanie narzędzi i form do produkcji seryjnej, pre-produkcja elektroniki oraz testy, partie
próbne i optymalizacja, testy zgodności i uruchomienie produkcji.
Harmonogram Projektu zakłada, opracowanie finalnej wersji Testera dla kobiet oraz przeprowadzenie procesu
industrializacji wspólnie z CM, do końca sierpnia 2016 roku.
Całkowita wartość Projektu została określona na 604 960 EUR (2 619 718,78 PLN). Dodatkowo w przypadku
decyzji Spółki możliwe będzie w ramach tego samego Projektu, jednak w późniejszym terminie, przygotowanie
przez Pezy kolejnej wersji Testera. Wartość prac dodatkowych została określona na kwotę 149 460 EUR
(647 221,58 PLN).
Strony zobowiązały się do zawarcia umowy dotyczącej szczegółowej współpracy nie później niż do zakończenia
realizacji fazy A.
Realizacja niniejszego Projektu stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju Spółki,
zakładającej komercjalizację już w drugiej połowie 2016 r. na rynku polskim, a następnie na rynkach
międzynarodowych, co będzie miało znaczący wpływ na sytuacje finansową Spółki.
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