
   

 
 

 

Szeligi, 13.06.2013 

 

Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Zarząd BRASTER S.A. przedstawia Państwu Raport Roczny Spółki za rok 2012. 

 

Miniony rok był dla BRASTER S.A. niezwykle udany. Najważniejszym wydarzeniem mającym 

wpływ na działanie Spółki w 2012r. było przeprowadzenie emisji akcji serii B, w ramach której 

Spółka pozyskała kwotę 10 mln PLN oraz skonwertowała wierzytelności z tytułu pożyczek kwotę 

0,48 mln PLN. Pozyskane środki umożliwiły rozpoczęcie intensywnych działań mających na celu 

przygotowanie od strony technologicznej i konsumenckiej wprowadzenie urządzenia Testera 

BRASTER na rynek. 

 

Pozyskanie środków z emisji akcji serii B umożliwiło stworzenie i wyposażenie laboratorium działu 

B+R i zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowe. Wykonane zostały projekty urządzeń 

technologicznych i infrastruktury służących do produkcji Testera. Część działań badawczych 

realizowana jest dzięki uzyskanej dotacji w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego projektu o łącznej wartości 1,67 mln PLN, Spółka otrzyma 

kwotę 0,5 mln PLN, natomiast konsorcjant naukowy Wydział Mechaniczny Politechniki 

Wrocławskiej 1,5 mln PLN. 

 

Spółka chroniła także wypracowane w wyniku realizowanych prac rozwojowych prawa własności 

intelektualnej. Prowadzone były bardzo intensywne działania związane z dwoma zgłoszeniami 

patentowymi, do których zostało dokonane zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT. Ponadto 

dokonano kolejnego zgłoszenia patentowego pt.: „Urządzenie do obrazowania, rejestrowania i 

zapisywania obrazu termograficznego, układ trzech matryc ciekłokrystalicznych wykorzystywanych 

przez to urządzenie i jego zastosowanie do wykrywania anomalii termicznych oraz sposób 

diagnozowania tych anomalii”.  

 

W drugiej połowie 2012 roku zespół BRASTER S.A. rozpoczął prace przygotowawcze do 

przeprowadzenia kolejnych badań medycznych. Ustalono cel badania jakim jest określenie 

skuteczności urządzenia Tester BRASTER, względem standardowego postępowania diagnostycznego, 

a tym samym jego użyteczności klinicznej w wykrywaniu raka piersi u kobiet. Przygotowano 

koncepcję realizacji badania, określono wstępnie potrzeby środowiska medycznego w zakresie 

materiałów informacyjnych i dydaktycznych, związanych z zastosowaniem termografii kontaktowej. 

 

Koniec 2012 roku przyniósł również znaczące wydarzenie w historii Spółki. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych dopuścił akcje BRASTER S.A. do obrotu na rynku NewConnect, na którym Spółka 

zadebiutowała w dniu 20 grudnia 2012r. 

 

W roku 2013 rozwój firmy BRASTER S.A. skoncentrowany jest na przeprowadzeniu medycznego 

badania obserwacyjnego oraz kontynuacji prac przygotowujących infrastrukturę i technologię do 

produkcji urządzenia Tester BRASTER. Zachęcamy do lektury Raportu Rocznego, który bardziej 

szczegółowo prezentuje osiągnięcia oraz plany rozwojowe BRASTER S.A. 
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