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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. 

 

We wrześniu br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do towarzystw 
ubezpieczeniowych o przeanalizowanie swoich polityk cenowych, w szczególności prawidłowości 

metodologii ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej w sposób zapewniający jej adekwatność 

do zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia oraz kosztów wykonywanej działalności. Analizy 
przeprowadzone przez KNF wskazują, że ubezpieczyciele w większości przypadkach zaniżają 

składki polis komunikacyjnych, w szczególności polis OC. 

Jest to niekorzystna wiadomość dla kierowców, którzy – w przypadku dostosowania cen polis do 

zaleceń KNF – będą musieli ponosić wyższe koszty ubezpieczenia pojazdów. W ocenie Emitenta 

decyzja KNF może przyczynić się do zwiększenia popularności porównywarki „OceńOC” 
funkcjonującej w aplikacji Yanosik. Ze względu na korzyści płynące z wykorzystywania 

porównywarki, aplikacją Yanosik mogą się zainteresować kierowcy, którzy dotychczas jej nie 
użytkowali, co z kolei powinno się przełożyć na wzrost liczby użytkowników aplikacji Yanosik 

ogółem.  

 

 

 

WYDARZENIA WRZESIEŃ 2015 

 

 

 BETA TESTY w aplikacji Yanosik (2 września) 

Zostały uruchomione beta-testy aplikacji Yanosik na systemach Android i iOS. Wystartowały 
również zapisy na beta-testy dla Windows Phone. Dzięki temu Spółka chciała zaangażować 

użytkowników w testowanie nowych funkcji w aplikacji i skorzystać z ich sugestii przed 
udostępnieniem aplikacji w marketach.  

 

 Summer Cars Party (5-6 września) 

Yanosik wziął udział w Summer Cars Party. Była to już IX edycja imprezy, która odbyła się w 
Katowicach na lotnisku Muchowiec. Uczestnicy mogli odwiedzać różne strefy tematyczne 

m.in.: Dream Cars, Old Timers, 1/4 Mili, Stunt & Drift, Militariów czy Car Audio. Dostępne było 
stoisko Yanosika, na którym można było zakupić urządzenia i otrzymać gadżety. 

 

 Finał XXII Moto-Pikniku - Grand Prix Polski 1/4 mili (20 września) 

Yanosik wziął udział w Wielkim Finale XXII Moto-Pikniku - Grand Prix Polski 1/4 mili. Impreza 
odbyła się w niedzielę 20 września na lotnisku Dajtki w Olsztynie. Oprócz wyścigów w 

programie znalazły się m.in. bitwy klubów samochodowych w wielu konkurencjach, zmagania 
w Strefie Kurzu i symulatory. Uczestnicy imprezy mogli również odwiedzić stoisko Yanosika, 

gdzie można było zakupić urządzenia oraz zdobyć firmowe gadżety. 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem. 

 

Emitent opublikował we wrześniu 2015 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

14 września 2015 roku – Raport miesięczny sierpień 2015 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów. 

  

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 
listopadzie 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 listopada 2015 roku – Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 roku 

Do 14 listopada 2015 roku – Publikacja raportu miesięcznego za październik 2015 roku. 

 


