RAPORT MIESIĘCZNY
Za sierpień 2017 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 – sierpień 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 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 SIERPIEŃ 2017


OpenStreetMap (lipiec/sierpień 2017 roku)

W lipcu 2017 roku w Łodzi odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia OpenStreetMap
Polska. Na spotkaniu tym został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego, w funkcji
wiceprezesa weszła pani Olga Barańczyk, kierownik działu mapowego firmy Neptis S.A.
W sierpniu 2017 roku, formalizując trwającą już od wielu miesięcy współpracę, Neptis S.A. i
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska podpisały umowę partnerską. Na jej podstawie Spółka
będzie wspierać Stowarzyszenie w realizacji działań statutowych – popularyzacji wiedzy o
projekcie OSM wśród swoich Użytkowników i Kontrahentów, w trakcie szkoleń, wykładów i
konferencji, jak również będzie nadal czynnie uzupełniać dane mapowe projektu OSM.
Stowarzyszenie będzie wspierać Neptis S.A. w kontrolowaniu poprawności danych oraz
opracowywać wytyczne dla edytorów.
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska to organizacja non-profit, którego celem jest promocja i
wspieranie światowego projektu OpenStreetMap na terenie Polski, ale także szerzenie idei wolnej
kartografii oraz wykorzystania jej dla ogólnospołecznych celów, takich jak promowania wiedzy z
zakresu geodezji i kartografii czy wspieranie tworzenia, gromadzenia i udostępniania danych
geograficznych na wolnej licencji.

 Vitay w Yanosik (11-16 sierpnia 2017 roku)
Każdego miesiąca Yanosik i ORLEN rozdysponowują pulę punktów, z której połowa trafia na konta
kierowców, a połowa – na cele charytatywne, wybrane we wspólnym głosowaniu przez samych
uczestników „VITAY w Yanosik”. W długi weekend (11-16 sierpnia 2017) została zwiększona pula
punktów VITAY o 1 milion.



Aktualizacja Yanosika (11 sierpnia 2017 roku)

W App Store dostępna jest aktualizacja Yanosika.
W wersji 3.0.0 wprowadziliśmy:
-

nowoczesny interfejs wzbogacony o zakładki pogrupowane tematycznie
całkowicie nowy wygląd mapy
wyświetlanie numerów budynków na mapie
pokazywanie najbardziej zakorkowanych odcinków
informację o stylu jazdy i ekonomiczności wykonywanych tras
rozszerzenie oferty YU! o ubezpieczenie AC, Assistance, NNW
możliwość opłacenia ubezpieczenia YU! w 12 ratach 0%
rozszerzenie "VITAY w Yanosik" o nowe akcje specjalne
nowe zakładki: "Mój warsztat" i "Kupony"
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- zmieniony wygląd paska nawigacji na mapie
- kolory na przyciskach zgłoszeń

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

a) raporty bieżące EBI
11 sierpnia 2017 roku – Raport miesięczny – lipiec 2017 roku.
b) raporty okresowe EBI
11 sierpnia 2017 roku – Raport okresowy za 2 kwartał 2017 roku.
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
październiku 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 października 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 roku.
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