RAPORT MIESIĘCZNY
Za lipiec 2017 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 – lipiec 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.
„CANARD ma wybrać zwycięzcę przetargu, który opracuje studium wykonalności dla projektu

„zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowy”. Wyłoniona firma miałaby przedstawić plan poszukiwania środków na "modernizację
bądź też zakup 600 kolejnych urządzeń, które będą zlokalizowane na drogach niższych kategorii"
To oznacza m. in. zakup nowego sprzętu, ale też zintegrowanie dotychczasowych fotoradarów z
systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w Inspekcji Transportu Drogowego.
Jak informuje CANARD, projekt potencjalnie mógłby być realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. "W studium wykonalności
wykazane zostaną warunki realizacji projektu, tak techniczne, jak i osobowe" - napisano w
komunikacie.
Do tej pory na system automatycznego pomiaru, którym zarządza CANAD składają się, oprócz 30
odcinkowych punktów pomiaru, około 400 fotoradarów. Zakup tych urządzeń był
współfinansowany ze środków unijnych.
Dotychczas do odcinkowego pomiaru i fotoradary zarządzane przez CANARD działają na drogach
krajowych. - Żeby spełnić społeczne oczekiwania, będziemy starali się rozbudować ten system i te
urządzenia byłby w przyszłości montowane na drogach niższych kategorii - tłumaczył dyrektor
Centrum, czyli drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich”
Źródło: tvn24.bis.pl

W ocenie Emitenta jest to zdarzenie, które może wpłynąć na wynik finansowy, ze względu na
zwiększenie popularyzacji aplikacji Yanosik.

WYDARZENIA LIPIEC 2017
 Akcje specjalne ORLEN (4 lipca 2017 roku)
Program "VITAY w Yanosik" został wzbogacony o akcje specjalne ORLEN:
- "Zbieraj kropelki na kupony paliwowe"
Na polskich drogach rozmieściliśmy ponad 127 tys. wirtualnych kropli paliwa. Jeżdżąc z
Yanosikiem kierowcy gromadzą przejechane krople i otrzymują kupony, które mogą wykorzystać
przy tankowaniu paliwa na stacjach ORLEN.
-"Jesteś zmęczony? Odpocznij!:
Po dwóch godzinach ciągłej jazdy z Yanosikiem (i otrzymaniu przynajmniej jednego podziękowania
za zgłoszenie) użytkownik może otrzymać rabat 50% na kawę na stacjach ORLEN. Kupon jest
ważny przez kolejne dwie godziny.
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w lipcu 2017 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
14 lipca 2017 roku – Raport miesięczny – czerwiec2017 roku.
b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
c) raporty bieżące ESPI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.

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 we
wrześniu 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.
Do 14 września 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2017 roku.
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