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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. 

GITD rozpoczęła montaż kolejnego systemu kontrolującego kierowców. Umowa na budowę 
Odcinkowego Pomiaru Prędkości (OPP) została podpisana w 2014 roku. Zgodnie z danymi 
zamieszczonymi na stronie GITD, firma Sprint zobowiązała się za kwotę ponad 5,5 mln złotych 
uruchomić system OPP w 29 miejscach na drogach całej Polski. Lokalizacje zostały wybrane ze 
względu na bezpieczeństwo i zagrożenie ilością wypadków. Za obsługę systemu odpowiadać 
mają pracownicy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie 
(CANARD).  

 

 

               
Źródło: GDDKIA/Auto-Świat 

 

 

W skład systemu kontroli, który jest zarządzany przez CANARD, wchodzi ponadto 400 
fotoradarów stacjonarnych oraz 29 mobilnych urządzeń, które zainstalowano w 
nieoznakowanych radiowozach. 

Druga dość istotna nowość przygotowana przez GITD i obsługiwana przez CANARD, to system 
kamer rejestrujących kierowców przejeżdżających skrzyżowanie na czerwonym świetle. 
Docelowo do końca 2015 roku ma zostać zamontowanych 20 urządzeń, głównie na terenie 
województwa Wielkopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego, przy czym niektóre z nich działają 
już od końca 2014 r. Kamery zostaną rozmieszczone w miejscach, w których nie ma 
możliwości postawienia zwykłego fotoradaru wykonującego zdjęcia kierowcom. 
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Ponadto na przełomie maja i czerwca zostało zamontowanych na drogach całej Polski 
dodatkowych 100 fotoradarów. Obecnie ITD ma ich już 400. 

Powyżej wymienione zdarzenia wpłyną niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa na polskich 
drogach. Jednocześnie, ze względu na nowatorstwo rozwiązań i brak ich znajomości przez 
zauważalna cześć użytkowników polskich dróg, należy oczekiwać, że nowe systemy będą – 
przynajmniej w początkowym okresie działania – rozwiązaniami, na podstawie których wielu 
kierowców zostanie ukaranych za przekraczanie przepisów. Z tego względu można oczekiwać, 
że przynajmniej część kierowców dotychczas mniej przywiązujących wagę do przestrzegania 
przepisów zechce wypróbować rozwiązanie Yanosik, a pewien procent z nich stanie się jego 
systematycznymi użytkownikami.  

 

Natomiast bardzo ciekawie przedstawia się sytuacja na rynku od strony współpracy różnych 
firm motoryzacyjnych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Rynek powoli bada i 
weryfikuje potrzeby kierowców, tak, aby ułatwić im niektóre czynności wynikające stricte z 
tytułu posiadania samochodu. Pojawiają się nowe rozwiązania, nowe pomysły dzięki którym 
możemy spodziewać się silnej ekspansji na rynku w tym obszarze. 

 

WYDARZENIA CZERWIEC 2015 

 

 PREMIERA FUNKCJI MOTOCYKLOWEJ W YANOSIKU GT- 7 czerwca 

 Podczas XXI Moto Piknik No Limit Grand Prix Polski 1/4 mili w Olsztynie, którego 
Yanosik był partnerem, odbyła się premiera funkcji motocyklowej w Yanosiku GT. 
Wychodząc na przeciw potrzebom motocyklistów urządzenie Yanosik GT zostało 
wzbogacone o dodatkową sygnalizację ostrzeżeń, za pomocą kolorów. 

 

 YANOSIK –Android wprowadzenie nowych funkcji: 

 Od 23 czerwca, została wprowadzona możliwość porównywania własnych osiągów z 
innymi użytkownikami systemu poprzez dodanie informacji o swoim pojeździe na 
podstawie skanu kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego.  

 

 YANOSIK na eventach: 

 Startup Weekend Poznań Smart City 12-14 czerwca. Reprezentant Yanosika był 
mentorem na Startup Weekend Poznań Smart City. Był to trzydniowy event 
polegający na skompletowaniu zespołu, który w ciągu 54 godzin przygotuje 
fundamenty startupu, prototyp usługi, narzędzia, czy serwisu. Ideą jest wspólna 
praca zespołów składających się ze specjalistów różnych dziedzin: programowania, 
marketingu oraz grafiki. 

 Aero Festival w Poznaniu. Yanosik był partnerem społecznościowym Aero Festivalu, 
który odbył się na poznańskiej Ławicy 13-14 czerwca. Aero Festival to 
międzynarodowe pokazy lotnicze w zupełnie nowej odsłonie. Impreza skierowana 
jest do każdego, kto chciałby z bliska przyjrzeć się samolotom i na żywo obejrzeć 
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akrobacje najlepszych pilotów na świecie, a także wziąć udział w wystawach 
lotniczych i koncertach. 

 American Cars Mania. W dniach 26-28 czerwca Yanosik był partnerem kolejnej, 
trzeciej już, edycji American Cars Manii – międzynarodowego zlotu aut 
amerykańskich. Można było nie tylko zawiesić oko na modelach aut rodem z 
Ameryki. W programie znalazły się m.in. Festiwal Muzyki Amerykańskiej, konkurs 
American Pin Up Girl, kino plenerowe, pokazy fireshow i aerografii oraz loty 
widokowe helikopterem. Na imprezie nie zabrakło Yanosikowego Dodge'a i 
policjantek. 

 

 YANOSIK bije kolejny rekord: 

 Podczas powrotów z długiego czerwcowego weekendu (7 czerwca) padł kolejny 
rekord użytkowników Yanosika. Tym razem online jednocześnie było ponad 155 
tysięcy kierowców. 

 

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

 

Emitent opublikował w miesiącu czerwcu 2015 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

12 czerwca 2015 roku – Raport miesięczny – maj 2015 roku. 

12 czerwca 2015 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów. 

  

c) raporty bieżące ESPI 

22 czerwca 2015 roku – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby 

głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

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 
sierpniu 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. 

Dnia 12 sierpnia 2015 roku – Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku. 

Do 14 sierpnia 2015 roku – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2015 roku 


