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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – wrzesień 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 WRZESIEŃ 2019
•

“Zwalniaj przy szkołach”

Dnia 2 września rozpoczęliśmy kolejną, czwartą już, edycję akcji “Zwalniaj przy szkołach” we
współpracy z PKN ORLEN. W ramach akcji kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik, w zamian za
systematyczne zwalnianie przy szkolnych placówkach, mogą otrzymać kupony na punkty VITAY, a
następnie wymienić je na nagrody na stacjach PKN ORLEN. Kampania ma zwrócić szczególną
uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na polskich drogach. Potrwa ona do 27.10.2019. W
akcji bierze udział ponad 1000 szkół na terenie całej Polski.

•

“VITAY w Yanosik”

We wrześniu podsumowaliśmy kolejny etap akcji “VITAY w Yanosik”. Dzięki zaangażowaniu jej
uczestników akcji zebraliśmy 57 909 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla placówek
pomagających poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Dzięki wsparciu użytkowników
aplikacji, szpital powiatowy w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie) wzbogacił się o dwie wiertarki
ortopedyczne.

•

Konferencja MarkeThink

W dniach 18-19 września mieliśmy przyjemność brać udział w Konferencji MarkeThink w
Poznaniu. Była to konferencja inna niż wszystkie - skupiająca się na case studies z rodzimego
rynku. Wzięli w niej udział najlepsi praktycy biznesu i marketingu. Wystąpił również prezes Neptis
S.A. Adam Tychmanowicz, który w prelekcji: "Od zera do 2 milionów użytkowników", zdradził jak
powstawał najpopularniejszy komunikator dla kierowców - Yanosik.

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

a) raporty bieżące EBI
•

15 września 2019 roku – Raport miesięczny - za sierpień 2019 roku

b) raporty okresowe EBI
Emitent nie publikował raportów w tym okresie
c) raporty bieżące ESPI

•

28 września 2019 roku - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa

Zarządu Neptis S.A.

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.
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
listopadzie 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.
•

13 listopada 2019 roku – Publikacja raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku,

•

Do 14 listopada 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 roku.
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