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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 dniach 5-7 września w Warszawie odbyła się  14 edycja Targów części zamiennych, 
narzędzi i wyposażenia warsztatów - Inter Cars. Na ponad 35000 m powierzchni 
zaprezentowało się się blisko 200 wystawców, a w tym Yanosik, który cieszył się wielkim 
zainteresowaniem ze strony fanów motoryzacji i nie tylko. 
  

Yanosik od kilku lat jest znany w Polsce jako system wzajemnej pomocy na drodze. 
Asystent kierowcy w postaci terminala albo aplikacji (pobranej już ponad 2 miliony razy) 
skupił największą w kraju mobilną społeczność, która wysyła sobie komunikaty o 
zagrożeniach na trasie. W efekcie powstał Yanosik dla Firm – aplikacja wspierająca 
zarządzanie zespołem i koordynację zadań wykonywanych w  terenie. Po pobraniu jej na 
smartfona pracownicy mobilni mogą raportować wykonane zlecenia bezpośrednio z trasy. W 
prosty sposób wysyłają oni GEOnotatki, czyli krótkie wiadomości ze zdjęciem. System GPS 
pozwala na zapisanie ich lokalizacji, dzięki czemu wiadomo, gdzie je wykonano i czy dane 
miejsca zostały w danym dniu odwiedzone. 

 

Yanosik to nie tylko przedsięwzięcie biznesowe, ale także społeczność która jest gotowa 
angażować się w akcje non profit. 14 września 2014 roku przedstawiciele Yanosika wzięli 
udział w biegu Poznań Business Run. Była to już druga edycja tej akcji, której uczestnicy 
pobiegli by wesprzeć podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Yanosik 
Nawigation Team-Neptis SA. zebrał najwięcej środków na pomoc beneficjentom fundacji. 

 

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

Emitent opublikował w miesiącu wrześniu 2014 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

11 września-raport miesięczny za sierpień 2014 

 
b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował w tym czasie raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował w tym czasie raportów. 
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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 listopadzie 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 listopada 2014 roku – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc październik 2014 
roku 

Dnia 12 listopada 2014 roku - Publikacja raportu okresowego za III-kwartał 2014. 


