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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 dniu 24 września została podpisana umowa pomiędzy Emitentem, a spółką Infonet Roman Ganski 

z siedzibą w Gdańsku.   Jest to kolejny krok do większej popularyzacji aplikacji Yanosik. 

Emitent, podjął współpracę z firmą Infonet Roman Ganski, która jest integratorem rozwiązania 

RT3000. Jest to system przeznaczony dla korporacji taksówkarskich, dzięki któremu można  

z łatwością zarządzać i rozdysponować zlecenia za pośrednictwem oprogramowania na smartfonach  

i tabletach. 

Z systemu RT3000 korzystają kierowcy z aż 71 korporacji taksówkarskich z 31 polskich miast m.in. 

Poznania, Warszawy, Gdańska, Wrocławia czy Katowic. Od teraz korzystając z powyższego 

oprogramowania kierowcy stają się automatycznie członkami społeczności Yanosika. 

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

Emitent opublikował w miesiącu październiku 2014 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

2 października - zawarcie istotnej umowy z firmą Infonet Roman Ganski 

13 października - raport miesięczny za wrzesień 2014 

 
b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował w tym czasie raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował w tym czasie 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. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
miesiącu grudniu 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 grudnia 2014 roku – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc listopad 2014 roku 

 


