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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – maj 2017 roku
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
W dniu 3 czerwca 2017 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a
Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Celem umowy jest współpraca marketingowa
polegająca na zbudowaniu oferty korzyści dla wspólnych klientów oraz promowaniu marek
Yanosik oraz Profi Auto. W wersji Yanosika dla Androida można korzystać już z nowej zakładki
'Mój warsztat'. Dzięki niej użytkownicy dowiadują się gdzie znajdują się najbliższe warsztaty
ProfiAuto, w jakich godzinach są otwarte oraz jaki zakres napraw oferują. Z poziomu aplikacji
można również zadzwonić po pomoc oraz wyznaczyć trasę do konkretnego warsztatu.
ProfiAuto to marka zrzeszająca największe hurtownie, najlepsze sklepy motoryzacyjne i
najsprawniejsze serwisy samochodowe.
W ocenie Zarządu Spółki powyższa współpraca będzie miała w przyszłości wpływ na wyniki
finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i
atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz istotnie wpłynie na dalszy rozwój „Emitenta”.

WYDARZENIA CZERWIEC 2017
 VITAY w Yanosik - nowe akcje specjalne ( 2 czerwca 2017 roku)
Bycie aktywnym w systemie Yanosik się opłaca i nie chodzi tylko o wzajemne ostrzeganie o
sytuacji na drodze. W ramach umowy partnerskiej firmy Neptis S.A., operatora aplikacji Yanosik,
oraz PKN ORLEN powstała kolejna inicjatywa wspierająca polskich kierowców i bezpieczeństwo na
drodze. Tym razem aktywność w aplikacji może przynieść korzyści w postaci kuponów paliwowych
oraz rabatów na kawę na stacjach ORLEN. Wszystko, dzięki odbywającym się w okresie letnim,
akcjom specjalnym: „Zbieraj kropelki na kupony paliwowe” oraz „Jesteś zmęczony? Odpocznij”.
 Akcja "Chroń życie na mazowieckich drogach" ( 7 czerwca 2017 roku)
Kierowcy poruszający się po województwie mazowieckim będą ostrzegani o mijanych na trasie
miejscach śmiertelnych wypadków. Jest to wynik współpracy firmy Neptis S.A. oraz Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ruszyła akcja "Bezpieczne wakacje - chroń życie na
mazowieckich drogach”. Celem akcji jest poinformowanie jak największej liczby kierowców o
miejscach śmiertelnych wypadków na trasie. Z systemu Yanosik miesięcznie korzysta 1,5 mln
użytkowników, dzięki czemu informacja może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców będących
aktualnie za kierownicą. Nie jest również przypadkowy czas trwania akcji. Działania informacyjne
rozpoczęły się 07.06.2017r. i zakończą się 31.08.2017r. To właśnie podczas wakacji statystycznie
dochodzi do największej liczby wypadków w skali całego roku.
 Akcja "Łapki na kierownicę" (14 czerwca 2017 roku)
Prowadzenie auta z telefonem w ręku może rodzić wiele niebezpieczeństw. W związku z tym Biuro
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Yanosik oraz YU!, postanowili połączyć siły i
przeprowadzić na terenie całej Polski akcję edukacyjną „Łapki na kierownicę”. Kierowcy
zatrzymani przez policję za czynne korzystanie z telefonu podczas jazdy, otrzymywali ulotki z
informacjami jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą takie przewinienie. Na końcu broszury
znajdował się krótki test stworzony na podstawie zawartych na niej danych. Kierowcy mogli zatem
sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, i tym samym lepiej zapamiętać poruszane kwestie
bezpieczeństwa. Test dostępny był również w aplikacji Yanosik, po jego rozwiązaniu użytkownicy
otrzymywali po 5000 punktów do rankingu Yanosika.
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 Wsparcie celu charytatywnego VITAY w Yanosik (21 czerwca 2017 roku)
Dzięki uczestnikom akcji VITAY w Yanosik zebraliśmy 30 tys. zł. Za sprawą głosów Użytkowników
Yanosika podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka otrzymali kaski rowerowe z atestem, firmy
Kross.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w czerwcu 2017 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
09 czerwca 2017 roku – Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą
14 czerwca 2017 roku – Raport miesięczny – maj 2017 roku.
21 czerwca 2017 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21

czerwca 2017 roku.
b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
c) raporty bieżące ESPI
03 czerwca 2017 roku – Podpisanie umowy z Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
13 czerwca 2017 roku – Zawarcie umowy kredytowej
21 czerwca 2017 roku – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym raportem.
Emitent w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przeprowadził subskrypcji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu
2017 roku, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów
inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.
11 sierpnia 2017 roku – Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.
Do 14 sierpnia 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2017 roku.
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