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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. 

Od 18 maja 2015 roku obowiązują nowe przepisy w ruchu drogowym, dotyczące zmian w 
taryfikatorze mandatów. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o min 50 km/h w 
obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące; mandat w wysokości 10 tys. zł 
otrzymają ci, którzy kierowali pod wpływem alkoholu.  

Przepisy mają pomóc w walce z kierowcami, którzy lekceważą bezpieczną jazdę. W ocenie 
Emitenta powyższa sytuacja wpłynie na wzrost liczby użytkowników aplikacji Yanosik, w tym 
również użytkowników terminali Yanosik. Jednocześnie użytkownicy pojazdów coraz większą 
wagę przykładają do przestrzegania limitów prędkości, wobec czego planowane jest 
uzupełnienie aplikacji o komunikaty o ograniczeniach prędkości na danym odcinku drogi. 

 

 

WYDARZENIA MAJ 2015 

 YANOSIK - 3 mln pobrań 

Został przekroczony kolejny próg pobrań aplikacji Yanosik. Łącznie na wszystkie 
platformy została ona pobrana już ponad 3 mln razy i tym samym znajduje się pośród 
liderów na rynku polskim 

 

 VITAY w Yanosik na iOS - 6 maja 

Użytkownicy korzystający z Yanosika na iOS mogą już brać udział w programie VITAY 
w Yanosik.  

Na platformie IOS pojawiły się także inne funkcje: 

 możliwość używania aplikacji zamiast karty plastikowej podczas zakupów na 

stacji ORLEN,  

 widżet "Twoje osiągnięcia" - przyznawanie odznak za przejechane kilometry, 

 widżet "Twoje auto" - przypomnienie o kończącym się OC i przeglądzie 
technicznym oraz możliwość wprowadzenia danych do faktury za paliwo, 

 wskaźnik zaangażowania w charytatywnej inicjatywie programu VITAY w 
Yanosik. 

 
 

 YANOSIK –Android wprowadzenie nowych funkcji: 

 mechanizm obsługujący VMS Yanosik (tablice zmiennej treści na 
autostradach), 

 widżet „Dzieye się” z aktualnymi informacjami o działalności Yanosika. 
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 YANOSIK na eventach motoryzacyjnych: 

 

 Moto Session w Lublinie, 9-10 maja - w programie m. in. prezentacje aut i 
motocykli, zabytkowe pojazdy, pokazy Stunt Cup. 

 Moto Sport & Tuning Show w Warszawie, 22-24 maja – Targi Pojazdów 
Sportowych i Tuningu. Jest to jedyne takie wydarzenie w Polsce, gdzie w 
jednym miejscu, obok największych dealerów samochodowych i producentów 
znanych marek luksusowych i sportowych, znaleźli się przedstawiciele 
profesjonalnych serwisów samochodowych oraz producenci części i 
akcesoriów do tuningu. 

 

 

 YANOSIK w kampanii FAQ RAK - 22 maja 

Yanosik przyłączył się do kampanii społecznej FAQ RAK Policzmy się z rakiem, mającej 
na celu szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat walki z nowotworami. Wśród 
innych partnerów akcji znalazły się miedzy innymi następujące podmioty Allegro, 
TVN, WP.pl, ONET.pl, Polskie Radio.pl. 

 

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

 

Emitent opublikował w miesiącu maju 2015 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

05 maja 2015 roku – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok  

13 maja 2015 roku – Raport miesięczny – kwiecień 2015 roku. 

22 maja 2015 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 

2015r. 

 

b) raporty okresowe EBI 

11 maja 2015 roku – Raport roczny za 2014 rok. 

12 maja 2015 roku – Raport kwartalny – 1 kwartał 2015 roku. 

 

c) raporty bieżące ESPI 
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22 maja 2015 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 

2015r.  

 

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 2015 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 2015 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2015 roku. 

 


