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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – październik 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 19 października 2017 roku, Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International
2017 przyznała firmie Neptis S.A. Godło QI 2017 oraz tytuł Laureata Programu w kategorii QI
Product - produkt najwyższej jakości (za aplikację Yanosik). Natomiast firma NIO Sp. z o.o. (która
współpracuję z Emitentem) otrzymała tytuł Laureata oraz Godło QI 2017 w kategorii QI Services Usługi Najwyższej Jakości (za Yanosik Ubezpieczenia).
Kapituła nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we
wszystkich aspektach działalności obu spółek.
Program odbywa się pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.

WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2017
 Konferencja ProfiAuto ( 9 października 2017 roku)
Spółka Neptis S.A. była gościem specjalnym konferencji swojego partnera ProfiAuto. Podczas
piątej konferencji ProfiAuto zrzeszeni w sieci specjaliści branży motoryzacyjnej spotkali się w
Vienna House Andel’s. W industrialnej przestrzeni Łodzi właściciele ponad 120 największych
hurtowni i sklepów motoryzacyjnych, podejmowali tematy związane z rozwojem sieci i kolejnymi
milowymi krokami marki w kierunku nowoczesnych rozwiązań.
 Yanosik w teście tygodnika Motor ( 23 października 2017 roku)
Tygodnik Motor przeprowadził test aplikacji nawigacyjnych na smartfony. Yanosik zajął pierwsze
miejsce wśród bezpłatnych aplikacji nawigacyjnych. W teście brano pod uwagę między innymi
funkcję omijania korków oraz ostrzegania o sytuacji na drodze.
 Warsaw Moto Show ( 27-29 października 2017 roku)
Yanosik wziął udział w kolejnej edycji targów Warsaw Moto Show, które odbyły się w Ptak
Warsaw Expo. Na zwiedzających czekały liczne atrakcje: premiery samochodowe, strefa F1,
zwycięzcy Rajdu Dakar, strefa tuningu czy pokazy driftu. Stoisko Yanosika cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Podczas targów odbyła się na nim przedpremiera nowego urządzenia
- Yanosik PRO oraz prelekcje nt. mandatów i bezpiecznej jazdy.
 Akcja z ORLEN - Podwajamy punkty VITAY ( 30 października 2017 roku)
Dzięki współpracy Neptis S.A. i PKN ORLEN użytkownicy aplikacji mogą brać udział w programie
"VITAY w Yanosik". Nagradzani są wówczas punktami VITAY za podziękowania za zgłoszenia w
systemie Yanosik oraz wspierają wybrane cele charytatywne. W terminie od 30.10.2017 do
03.11.2017 za sprawą akcji specjalnej uczestnicy programu mogli zdobyć podwójną liczbę
punktów VITAY.

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

a) raporty bieżące EBI
13 października 2017 roku – Raport miesięczny – wrzesień 2017 roku.
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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 w grudniu
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 grudnia 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2017 roku.
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