RAPORT MIESIĘCZNY
Za sierpień 2018 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”
Rolę Autoryzowanego
w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – sierpień 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 12 sierpnia 2018 roku, na portalu money.pl, ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu
Neptis S.A. Adamem Tychmanowiczem. W rozmowie opowiedział nie tylko o początkach systemu
Yanosik oraz planach na przyszłość, ale również o polskich kierowcach i drogowych realiach.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/adam-tychmanowicz-yanosik,134,0,2413190.html

WYDARZENIA SIERPIEŃ 2018


"Bezpiecznie z YU! znaczy taniej!" (27 sierpnia 2018 roku)
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. zorganizowała wspólnie z Neptis S.A.
unikalną promocję "Bezpiecznie z YU! znaczy taniej!".
Przeznaczona jest ona dla klientów Yanosik Ubezpiecza. YU! to pierwsza, powszechna oferta
bazująca na najnowocześniejszym rozwiązaniu, które uzależnia cenę ubezpieczenia od stylu
jazdy. Celem ubezpieczenia YU! jest docenienie kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. Podczas
trwania promocji mogą oni otrzymać dodatkową zniżkę na ubezpieczenie w wysokości 100 zł.
Promocja rozpoczęła się 27.08.2018 i potrwa do 27.09.2018.



Yanosik partnerem wydarzeń sportowych (05,28 sierpnia 2018 roku)
Yanosik był partnerem 39. PKO Półmaratonu Szczecińskiego (26.08) oraz Enea Ironman 70.3
w Gdyni (5.08). Nawigacja w aplikacji Yanosik uwzględniała zmiany w organizacji ruchu
wprowadzone na czas trwania obu imprez.

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

a) raporty bieżące EBI
13 sierpnia 2018 roku – Korekta raportu z dnia 28.06.2018 roku, 13/2018 Treść uchwał

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku.
14 sierpnia 2018 roku – Raport miesięczny za lipiec 2018 roku
b) raporty okresowe EBI
13 sierpnia 2018 roku – Raport okresowy - 2 kwartał 2018 roku.

c) raporty bieżące ESPI
22 sierpnia 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa

Zarządu Neptis S.A.
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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
październiku 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 października 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2018 roku.
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