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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – luty 2016 roku  

str. 1 
 

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 2016 roku najprawdopodobniej nastąpi podwyżka składek ubezpieczeń komunikacyjnych, w 

szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Cena ubezpieczenia wzrośnie 
prawdopodobnie o kilka procent, niezależnie od historii ubezpieczeniowej kierowcy. Będzie to 

związane z wprowadzeniem tak zwanego "podatku Religi", tj. włączeniem ubezpieczycieli do grona 

podmiotów finansujących koszty leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych.  

Wobec powyższego Emitent od lutego 2016 roku wprowadził możliwość uzyskania zniżki OC i AC 

dzięki współpracy z Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o. Oprócz zniżki za prawidłowe przejazdy przez 
odcinkowe pomiary prędkości i zbieranie kilometrów z Yanosikiem, kierowcy mogą otrzymać 

rabaty również za zwalnianie w miejscach niebezpiecznych (oznaczonych na mapie symbolem X).  
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  SNAPCHAT   (9 lutego 2016 roku) 

 Został utworzony profil Yanosika w kolejnym kanale social media – Snapchacie. 

 Nazwa użytkownika: yanosik.pl 

 
  YANOSIK CONNECT   (15 lutego 2016 roku) 

 Dnia 15 lutego 2016 roku, odbyła się premiera nowego urządzenia o nazwie YANOSIK 

 CONNECT.  
 Jest to minikomputer pokładowy, który umożliwia szybką i prostą w obsłudze diagnostykę  

 wstępną pojazdu, z dostępem do danych historycznych. Urządzenie wpina się do gniazda   
 OBD II w aucie. Za pośrednictwem bluetooth łączy się ono z aplikacją Yanosik na smartfonie,  

 przekazując statystyki dotyczące pojazdu. 
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str. 2 
 

 YANOSIK NAGRODZONY!   (19 lutego 2016 roku) 

 Yanosik otrzymał nagrody w dwóch prestiżowych plebiscytach branży mobilnej. 

1. Mobility Trends -> Yanosik dla Firm, jako „Najlepsza aplikacja B2B 2015”; 

2. Mobile Trends Awards -> Yanosik za akcję „Nagradzamy bezpiecznych”; 
 

 
  VITAY w Yanosik   (22 lutego 2016 roku) 

 Rozpoczęła się kolejna runda głosowania na cel charytatywny związany z akcją VITAY  
 Yanosik. Użytkownicy decydują, jaki tym razem wesprą cel: 

 
1. Wyposażenie karetek pogotowania ratunkowego w sprzęt ratujący życie; 

2. Sprzęt ratownictwa drogowego dla jednostek Straży Pożarnej 
3. Wyposażenie Komend Policji w mobilne miasteczka ruchu drogowego. 

http://yanosik.pl/glosowanie-vitay 
 

 

 

2. 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. 

 

Emitent opublikował w lutym 2016 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

12 lutego 2016 roku – Raport miesięczny – styczeń 2016 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

12 lutego 2016 roku – Raport okresowy za 4 kwartał 2015 roku. 

  

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował 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. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu 
2016 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 kwietnia 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016 roku. 

 

http://yanosik.pl/glosowanie-vitay

