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Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):  

art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Tytuł: 

Powołanie Prezesa Zarządu BRASTER S.A. 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w  dniu 3 września 2019 r. Rada Nadzorcza powierzyła  

funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Henrykowi Jaremkowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu. 

Powołanie nastąpiło na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.   

Pan Henryk Jaremek z BRASTER S.A. związany jest od początku istnienia Spółki. Pełnił funkcję głównego 

technologa, odpowiedzialnego za badania i opracowanie dokumentacji technologiczno-technicznej oraz 

organizację i nadzór produkcji urządzenia BRASTER. Jest współautorem wszystkich patentów i know-how  

Spółki. 

Pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej. Był także odpowiedzialny za prace badawczo-

rozwojowe, w strukturach MON i Sztabu Generalnego. Członek zarządów spółek kapitałowych (m.in. 

przedsiębiorstwa innowacyjno – wdrożeniowego PoliCryst – w IPJ w Świerku i Grehen Sp. z o.o.). Kierownik 

wielu projektów badań przemysłowych (m.in. nad termoodpornymi spienionymi poliuretanami i 

poliizocyjanuranami do zastosowań technicznych) współfinansowanych z grantów europejskich (m.in. w Spółce 

Eurico i HIT Konsulting Sp. z o.o.). Autor licznych opracowań, patentów i wdrożeń dotyczących zaawansowanych 

technologii chemicznych, w tym polimerów ciekłokrystalicznych opartych na związkach z grupy nematyków 

chiralnych (m.in. unikatowej na skalę światową metody hermetyzacji mikrowarstwowej sandwiczowego układu 

zawierającego mezofazę termotropową). Twórca testów medycznych i kosmetologicznych wykorzystujących 

ciekłe kryształy termotropowe (m.in. ciekłokrystalicznych wskaźników temperatury oraz współautor testów 

termograficznych: CelluliTest™ oraz SkinTest™ dla koncernu AVON). 

Pan Henryk Jaremek ukończył Wojskową Akademię Techniczną jako magister inżynier na Wydziale Chemii w 

1975 roku. Tytuł doktora nauk technicznych w specjalności materiałoznawstwo uzyskał na Wydziale Chemii i 

Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w 1989 roku. Promotorem jego pracy był wybitny fizyk 

prof. dr hab. inż Józef Żmija. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Pan Henryk Jaremek nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec 

Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Henryk Jaremek nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS.   

 

Podstawa prawna:  

§ 5 pkt  5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 

2018 r., poz. 757) 

 

 


