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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. 

 

• Zawarcie istotnych umów pomiędzy „Emitentem” , a spółkami ; 

- Stalexport Autostrada Małopolska  S.A. oraz Via4 S.A. (2014-08-08) 

- Gdańsk Transport Company S.A.  oraz Intertoll Polska Sp. z o.o.  (2014-05-26) 

- Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. oraz Autostrada 
Eksploatacja S.A.  (2014-04-17) 

 

Dnia 25.08.2014 roku wypłynęła do siedziby kolejna podpisana umowa zawarta 
pomiędzy ”Emitentem”, a Autostradami. Tym razem ze spółkami: Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach oraz Via4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach. 

Podpisanie tej umowy było kolejnym etapem projektu obejmującego nawiązanie współpracy 
z autostradami. Wcześniej Emitent podpisał umowy z Autostradą Wielkopolską S.A., 
Autostradą Wielkopolską II S.A. oraz Autostradą Eksploatacja S.A., a także ze spółkami 
Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Intertoll Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pelplinie 

Głównym zadaniem Yanosika jest rola asystenta kierowcy na autostradzie. Aplikacja 
oferuję możliwość bieżącego otrzymywania informacji  dotyczących sytuacji na autostradzie 
m.in.: liczba i lokalizacja węzłów, rodzaj i wysokość opłat, wezwanie pomocy bez 
wychodzenia z samochodu itp. To tylko kilka z wielu innowacyjnych funkcjonalności 
dostępnych dzięki aplikacji Yanosik, które wpłyną na poziom bezpieczeństwa i komfortu 
podróżujących po autostradach. 

Z aplikacji w jednym momencie korzysta około 86 tys. użytkowników. Yanosik ma na 
swoim koncie 1,5 mln pobranych aplikacji i aż 400  tys. unikalnych użytkowników 
miesięcznie. Jest to największa społeczność kierowców w Polsce. 

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

Emitent opublikował w miesiącu sierpniu 2014 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

12 sierpień 2014 roku, raport 24/2014 – Raport miesięczny lipiec 2014 roku 

25 sierpień 2014 roku, raport 26/2014 – Zawarcie istotnej umowy  

 
b) raporty okresowe EBI 

12 sierpień 2014 roku, raport 25/2014- Raport kwartalny – II kwartał 2014 roku 
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c) raporty bieżące ESPI 

19 sierpień 2014 roku, raport 5/2014 - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis 
S.A. przez Prezesa Zarządu 

 

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 październiku 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 października 2014 roku – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc wrzesień 2014 
roku 


