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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 ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu 
rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych.  
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  Nowość w aplikacji Yanosik (11 kwietnia 2016 roku) 

 

Bazując na sugestiach naszych Użytkowników wprowadziliśmy istotne zmiany w aplikacji. 
Pierwszą z nich jest asystent głosowy. Dzięki aktywowaniu tej funkcji kierowcy mogą 

przesyłać zgłoszenia do systemu bez odrywania rąk od kierownicy. Wystarczy, że skorzystają z 
odpowiednich komend głosowych. Druga ważna opcja związana jest z urządzeniem Yanosik 

Connect, stanowiącym dodatek do aplikacji. Polega ona na możliwości samodzielnego 
kasowania błędów silnika z poziomu aplikacji Yanosik. 

 

 

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 kwietniu 2016 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

14 kwietnia 2016 roku – Raport miesięczny – marzec 2016 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

29 kwietnia 2016 roku – Raport roczny Neptis S.A.za rok obrotowy 2015. 

 

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 czerwcu 
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 czerwca 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2016 roku. 


