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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
przedstawiamy Państwu raport, który opisuje wyniki finansowe oraz dokonania BRASTER S.A. w 2015 roku.
Miniony rok był okresem bardzo intensywnej pracy dla całego zespołu Spółki. W jego trakcie
przeprowadziliśmy publiczną ofertę akcji, w ramach której pozyskaliśmy 39 mln zł. Środki te są
wykorzystywane na sfinansowanie Strategii Rozwoju na lata 2015-2021. Jesteśmy przekonani, że jej efektywne
wdrażanie przełoży się na zdecydowany wzrost wartości Spółki.
Kluczowym elementem strategii jest komercjalizacja urządzenia BRASTER Tester, która zaplanowana jest na
II połowę tego roku. W 2015 roku rozpoczęliśmy budowę zakładu do produkcji i montażu matryc
ciekłokrystalicznych. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu zespołu do realizacji inwestycji oraz bardzo dobrej
współpracy z generalnym wykonawcą, pierwszy etap polegający na dostawie i instalacji infrastruktury
produkcyjnej został zakończony zgodnie z harmonogramem. W grudniu 2015 roku został rozpoczęty drugi
etap prac polegający na rozruchu technologicznym urządzeń, ich testowaniu oraz certyfikacji.
Wspólnie z holenderską firmą Pezy Group rozpoczęliśmy projektowanie konsumenckiej wersji Testera. Dzięki
doświadczeniu zagranicznego partnera stworzymy produkt spełniający oczekiwania kobiet na całym świecie.
Bardzo istotnym wydarzeniem dla Spółki było również nawiązanie współpracy z ekspertami z Instytutu
Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Celem tej współpracy jest opracowanie algorytmów
sztucznej inteligencji w zakresie komputerowej analizy obrazów otrzymanych z urządzenia BRASTER. Dzięki
nim możliwa będzie automatyczna ocena wyników badań wykonywanych przez kobiety w domach na całym
świecie.
Dzięki pozyskanym w ramach Oferty Publicznej środkom, BRASTER S.A. znacząco zwiększył zatrudnienie
tworząc bardzo wartościową dla Spółki kadrę pracowniczą. Zbudowany zespół wysokiej klasy specjalistów
sprawnie realizuje kolejne elementy Strategii Rozwoju i jest dziś bardzo cennym aktywem Spółki.
Rok 2016 rozpoczynamy z ogromnym optymizmem. Będzie on dla Spółki bardzo ważny, głównie ze względu
na zakończenie kolejnych faz pracy nad urządzeniem BRASTER, a przede wszystkim rozpoczęciem jego
komercjalizacji.
Dziękujemy Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z Raportem za 2015 rok.

