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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 czerwiec wpłynęła do Spółki podpisana umowa współpracy zawarta dnia 26 
maja 2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Gdańsk Transport Company z siedzibą 
w Sopocie oraz  Intertoll Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Pelplinie. 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 26 czerwca 2014r. w siedzibie Emitenta odbyło się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które podjęło uchwały w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych. Na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 100% kapitału w liczbie 500 000 
akcji, z których przysługiwało 709 482 głosy.  Wszystkie uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie. 

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

Emitent opublikował w miesiącu czerwcu 2014 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

4 czerwiec 2014 roku, raport nr14/2014 - Zawarcie istotnej umowy 

9 czerwiec 2014roku, raport nr 15/2014 - Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

13 czerwiec 2014 roku, raport nr 17/2014 - Raport miesięczny - maj 2014 rok 

27 czerwiec 2014 roku, raport nr 18/2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

 
b) raporty okresowe EBI 

9 czerwiec 2014 roku, raport nr16/2014 – Raport roczny za 2013 rok 

 

c) raporty bieżące ESPI 

9 czerwiec 2014roku, raport nr 2/2014 - Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

30 czerwiec 2014 roku, raport nr 4/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
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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 sierpniu 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. 

 

12 sierpnia 2014 roku – Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku 

Do 14 sierpnia 2014 roku – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc lipiec 2014 roku 


