RAPORT MIESIĘCZNY
Za czerwiec 2018 roku

Neptis S.A.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z
dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Rolę Autoryzowanego
w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – czerwiec 2018 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.
Dnia 18 czerwca 2018 roku, popularny portal dobreprogramy.pl przeprowadził wśród swoich
użytkowników ankietę dotyczącą nowych technologii w motoryzacji.
Zapytano ich m.in. o aplikacje z jakich korzystają w samochodzie. Pierwsze miejsce w tej kategorii
zajął Yanosik, wyprzedzając m.in. Google Maps.

WYDARZENIA CZERWIEC 2018


Rekord Yanosika! (Początek czerwca 2018 roku)
W pierwszy weekend czerwca został pobity rekord liczby użytkowników Yanosika online. Tym
razem jednocześnie z systemu korzystało 163 122 kierowców.



Yanosik partnerem biegu (10 czerwca 2018 roku)
Yanosik został partnerem Enea Ironman 5150 Warsaw. Nawigacja w aplikacji uwzględniała
zmiany w organizacji ruchu, wprowadzone na czas zawodów.

1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w czerwcu 2018 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
01 czerwca 2018 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018

roku.
14 czerwca 2018 roku – Raport miesięczny za maj 2018 roku
28 czerwca 2018 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28

czerwca 2018 roku.
28 czerwca 2018 roku – Jednolity tekst Statutu Neptis S.A.
b) raporty okresowe EBI
Emitent nie publikował raportów.
c) raporty bieżące ESPI
01 czerwca 2018 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018

roku.
14 czerwca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.
28 czerwca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa

Zarządu Neptis S.A.
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28 czerwca 2018 roku – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2. 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.

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu
2018 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.
Dnia 13 sierpnia 2018 roku – Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.
Do 14 sierpnia 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2018 roku.
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