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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
Przedstawiamy Państwu raport, który opisuje wyniki finansowe oraz najważniejsze osiągnięcia BRASTER S.A.
w 2017 roku.
Dla BRASTER rok 2017 to rok niezwykle intensywnej pracy związanej z realizacją jednego z głównych założeń
Strategii Rozwoju na lata 2015-2021, a mianowicie wprowadzenia Systemu BRASTER na wybrane rynki
zagraniczne. Na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadzone były rozmowy z wieloma potencjalnymi
partnerami z całego świata m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Włoszech, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Japonii, Brazylii, Argentynie, Izraelu, Malezji, RPA czy Arabii Saudyjskiej. Zaowocowały one
nawiązaniem współpracy w zakresie przeprowadzenia pilotaży chociażby w Wielkiej Brytanii, Japonii czy
Dubaju.
Kolejnym ważnym obszarem działalności związanym z ekspansją zagraniczną, były działania zmierzające do
rejestracji Systemu BRASTER na rynkach zewnętrznych. Prowadzona była procedura rejestracji Systemu
BRASTER m.in. w Stanach Zjednoczonych, Emiratach Arabskich czy Brazylii. Dokonano także powiadomienia
o wprowadzeniu do obrotu w Portugalii, Francji czy Włoszech.
W okresie sprawozdawczym duży nacisk został również położony na budowanie świadomości istnienia
Systemu BRASTER w środowisku medycznym oraz jego miejsca w standardowym postępowaniu
w diagnostyce raka piersi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Podjęte działania zaowocowały
otrzymaniem opinii ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczącej oceny systemu
Domowej Profilaktyki Raka Piersi BRASTER. Towarzystwo, zrzeszające czynnych zawodowo położnikówginekologów, uznało zastosowaną w Systemie BRASTER metodę termografii kontaktowej jako badanie
uzupełniające w stosunku do takich metod diagnostycznych, jak mammografia czy USG gruczołu piersiowego.
Powyższa opinia to istotny dowód wsparcia dla innowacyjnej technologii w obszarze profilaktyki raka piersi
i dowód, iż środowisko medyczne otwiera się na nowe metody wspierające wczesną diagnostykę chorób
piersi.
Rok 2018 rozpoczynamy z optymizmem. Wierzymy, iż zbudowany multidyscyplinarny zespół BRASTER to silna,
energiczna grupa specjalistów, którzy są zdeterminowani w osiągnięciu celu, jakim jest rozpoczęcie i rozwój
sprzedaży Systemu BRASTER na rynkach zagranicznych. Konsekwentne realizowanie założonego na początku
2017 roku planu związanego z ekspansją, przyniesie w perspektywie najbliższych miesięcy efekty w postaci
zawarcia kolejnych umów dystrybucyjnych.
Dziękujemy Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z Raportem za rok 2017.

