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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – maj 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 dniu 15 maja 2018 roku podczas European Economic Congress w Katowicach odbyła się gala
wręczenia nagród "Dziennika Gazety Prawnej" - Wizjonerzy 2018. Jednym z laureatów konkursu
został Prezes Zarządu Neptis S.A., Pan Adam Tychmanowicz.
Celem Konkursu jest „nagrodzenie wiodących postaci polskiego biznesu (...) którzy mieli wizję,
determinację i odwagę. Wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego.
Dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy” i.

WYDARZENIA MAJ 2018


Maraton z Yanosikiem (13 oraz 27 maja 2018 roku)
Yanosik został partnerem 6. PKO Białystok Półmaratonu oraz PKO Bydgoskiego Festiwalu
Biegowego. Nawigacja omijała również drogi zamknięte na czas biegów.



Yanosik bije rekordy! (30 maja 2018 roku)
Ogłoszone zostało bicie rekordu użytkowników online. Akcja wystartowała z okazji długiego
weekendu i trwała od 30.05 do 3.06. Wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej, którzy korzystali
z niej podczas trwania akcji otrzymali Dyplom Rekordzisty Yanosika. Rekord został pobity i
wyniósł 163 122 użytkowników online.

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

a) raporty bieżące EBI
14 maja 2018 roku – Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku.
b) raporty okresowe EBI
14 maja 2018 roku – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
c) raporty bieżące ESPI
11 maja 2018 roku – Informacja poufna: Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem zewnętrznym

w zakresie współpracy.
18 maja 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 lipcu
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.
Do 14 lipca 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2018 roku.
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https://gazetaprawna.pl/konferencje/wizjonerzy2018/pdf/Regulamin_Wizjonerzy2018.pdf
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