RAPORT MIESIĘCZNY
Za maj 2019 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”
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w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – maj 2019 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 MAJ 2019
•

Polski Kongres ITS
Yanosik był partnerem XII edycji Polskiego Kongresu ITS. W Kongresie brały udział firmy związane
z Inteligentnymi Systemami Transportu, organy rządowe, samorządowe i uczelnie techniczne.
Tworzy on unikalną szansę wymiany doświadczeń, promocji swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i
trendów. System Yanosik dostarcza dane dla ITS w ramach projektu Smart City.

•

Yanosik partnerem wydarzeń sportowych
Marka Yanosik wspiera wydarzenia sportowe. W maju była partnerem m.in. PKO Bydgoskiego
Festiwalu Biegowego oraz 7. PKO Białystok Półmaratonu. Nawigacja Yanosik omija odcinki dróg
zamknięte na czas biegów a na mapie w aplikacji oznaczane są biura zawodów i parkingi
znajdujące się w okolicy.

•

Podwajanie punktów
Marka Yanosik wspiera wydarzenia sportowe. W kwietniu była partnerem m.in. Cracovia Maraton,
12. PKO Poznań Półmaraton, ORLEN Warsaw Marathon, DOZ Maraton Łódź oraz H2O Półmaraton
Wrocław. Nawigacja Yanosik omija odcinki dróg zamknięte na czas biegów a na mapie w aplikacji
oznaczane są biura zawodów i parkingi znajdujące się w okolicy.

•

Test Motoru
Yanosik zajął pierwsze miejsce w teście ostrzegaczy dla kierowców, przeprowadzonym przez
tygodnik “Motor” - najpopularniejsze czasopismo motoryzacyjne w Polsce. Yanosik swoją funkcją
ostrzegania pokonał takich rywali jak AutoMapa oraz Waze.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w maju 2019 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

14 maja 2019 roku – Raport miesięczny - za kwiecień 2019 roku

b) raporty okresowe EBI
•

13 maja 2019 – Raport Okresowy – 1 kwartał 2019 roku

c) raporty bieżące ESPI
•

31 maja 2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neptis S.A. na dzień 27

czerwca 2019
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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 w lipcu
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 lipca 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2019 roku.
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