RAPORT MIESIĘCZNY
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Neptis S.A.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – listopad 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.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w
otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych.

WYDARZENIA LISTOPAD 2018


Akcja Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo (21 listopada 2018 roku)
Dnia 21 listopada odbyła się inauguracja trzeciej edycji kampanii "Twoje światła - Twoje
bezpieczeństwo", w którą aktywnie zaangażowała się marka Yanosik, Komenda Główna Policji,
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów oraz Instytut Transportu Samochodowego.
Od 24 listopada policjanci w całym kraju prowadzili działania prewencyjno-edukacyjne w
zakresie regulacji świateł w samochodach. Podczas akcji policjanci zwracali szczególną uwagę
na ustawienie reflektorów w autach oraz rozdawali materiały edukacyjne w tym zakresie. Z
kolei aplikacja Yanosik informowała swoich użytkowników o możliwości przeprowadzenia
bezpłatnych badań w pobliskich punktach stacji kontroli pojazdów. Kierowcy korzystający z
aplikacji byli także kierowani przez nawigację do konkretnych placówek biorących udział w
kampanii. Bezpłatne badania odbyły się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski.



Udział w Warsaw Motor Show (16-18 listopada 2018 roku)
Neptis S.A. po raz kolejny brała udział w targach Warsaw Motor Show. Jest to jedno z
największych wydarzeń świata motoryzacji w tej części Europy. Jak co roku na Warsaw Motor
Show miały miejsce liczne premiery, a zwiedzający mogli spotkać licznych gości ze świata
motoryzacji. Głównym ambasadorem tegorocznej edycji został Richard Hammond. Podczas
targów Spółka zaprezentowała urządzenia marki Yanosik, aplikację YetiWay, a także
najnowszą ofertę monitoringu pojazdów Flotis.



Rekord użytkowników online (1-4 listopada 2018 roku)
Podczas listopadowego długiego weekendu odnotowano kolejny rekord liczby użytkowników
online. Tym razem z systemu Yanosik korzystało jednocześnie ponad 166,7 tysięcy kierowców.

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

a) raporty bieżące EBI
14 listopada 2018 roku – Raport miesięczny za październik 2018 roku.
b) raporty okresowe EBI
13 listopada 2018 roku – Raport okresowy – 3 kwartał 2018 roku.
c) raporty bieżące ESPI
20 listopada 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa
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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 styczniu
2019 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 stycznia 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2018 roku.



Do 31 stycznia 2019 roku – Przekazanie harmonogramu publikacji raportów okresowych w
2019 roku.
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