RAPORT MIESIĘCZNY
Za maj 2017 roku

Neptis S.A.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z
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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 17 maja 2017 roku, została podpisana kolejna umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a
PKN Orlen SA. z siedzibą w Płocku. Umowa jest pokłosiem decyzji stron o kontynuacji i
poszerzeniu dotychczasowej kooperacji. Strony cały czas działały w zakresie projektu „VITAY w
Yanosik”. Dokument stanowi potwierdzenie strategicznej współpracy stron i ma charakter umowy
wieloletniej.
W kolejnej turze, z pomocą uczestników akcji VITAY w Yanosik zebrano ponad 29 tys. zł. Na
początku maja br. dzięki zebranej kwocie szpital w Ostrowie Wielkopolskim wzbogacił się o
respirator ratujący życie noworodków.
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 MAJ 2017
 Aktualizacja dla Androida. Zmiana w obszarze „YU!” (23 maja 2017 roku)
Wprowadzono znaczące zmiany w wyglądzie aplikacji. Ekran główny został wzbogacony o zakładki
pogrupowane tematycznie. Urozmaicono również ofertę YU! Poszerzyła się ona o kolejne
ubezpieczenia: AC, NNW oraz Assistance. Co istotne - opłata za polisę może zostać rozłożona
na 12 miesięcznych płatności bez dodatkowych kosztów.

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

a) raporty bieżące EBI
12 maja 2017 roku – Raport miesięczny – marzec 2017 roku.
25 maja 2017 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017r.
b) raporty okresowe EBI
11 maja 2017 roku – Raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
c) raporty bieżące ESPI
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Podpisanie aneksu nr 1 z STU Ergo Hestią S.A. z siedzibą w Sopocie.
Podpisanie umowy z STU Ergo Hestią S.A. oraz NIO Sp. z o.o.
Podpisanie umowy z PKO Orlen S.A. z siedzibą w Płocku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017r.

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.
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu
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 lipca 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2017 roku.
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