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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 miesiącu maju wpłynęła do Spółki podpisana umowa współpracy zawarta dnia 17 
kwietnia 2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Autostrada Wielkopolska S.A.  
z siedzibą w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz 
Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa ma charakter długofalowy, 
zawarta na czas nieokreślony. W  ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego 
działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców. 

Dnia 21 maja 2014r. do siedziby Emitenta dostarczono Złoty Certyfikat Rzetelności 2014 
przyznany przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Złoty Certyfikat Rzetelności 
przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2014 roku 
Program został stworzony, by promować takie wartości w biznesie, jak rzetelność  
i uczciwość, firmom którym zależy na prowadzeniu biznesu zgodnie z zasadami etyki  
i rzetelności płatniczej. 

Edycje roczne Złotych Certyfikatów składają się z kilku gal wręczenia statuetek 
wybranym przedsiębiorstwom, a najważniejsze – podsumowujące cały gospodarczy  
i biznesowy rok 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w 
trybie raportu bie żącego i raportu okresowego w okresie objętym 
raportem. 

Emitent opublikował w miesiącu maj 2014 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

28 maj 2014 roku, raport nr 13/2014- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 
rok 

28 maj 2014 roku, raport nr 12/2014-Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

21 maj 2014 roku, raport nr 11/2014- Otrzymanie Złotego Certyfikatu Rzetelności 2014 

9 maj 2014 roku, raport nr 9/2014 – Zawarcie istotnej umowy 

8 maj 2014 roku, raport nr 8/2014 –Raport miesięczny- kwiecień 2014 

6 maj 2014 roku, raport nr 7/2014 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 
2014 roku 



Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – maj 2014 roku  

str. 2 

 

 
b) raporty okresowe EBI 

14 maj 2014 roku, raport nr 10/2014-Raport kwartalny- I kwartał 2014 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował 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 
miesiącu lipcu 2014 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 2014 roku – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc czerwiec 2014 roku 


