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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 dniu 10 listopada 2015 roku, Zarząd podpisał umowę o współpracy pomiędzy Neptis S.A., a 
Zarządem Dróg i Transportu dla Miasta Łodzi (ZDiT Łódź) oraz spółką Sprint S.A. z siedzibą w 
Olsztynie. Przedmiotem umowy jest dostarczanie informacji drogowych na potrzeby systemu ITS 
w Łodzi, na okres pięciu lat.  

Spółka przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w jej ocenie jest to istotna 
umowa dla działalności. Spółka nie wyklucza nawiązywanie współpracy z innymi miastami w 
przyszłości. 

 

 

WYDARZENIA LISTOPAD 2015 

 
 

 GIS DAY POZNAŃ/KONIN (18 I 20 listopada 2015 roku) 

W tym roku odbyła się już XIV edycja imprezy. Yanosik był obecny podczas GIS Day na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie. Wygłosiliśmy prelekcję: "Odkrywaj GIS z Yanosikiem. Nowe 
spojrzenie na system nawigacji". Na naszym stoisku udzielaliśmy informacji o urządzeniach 
Yanosik i zasadach ich działania.  

 

 WARSAW MOTO SHOW (20-22 listopada 2015 roku) 

Wzięliśmy udział w pierwszych targach Warsaw Moto Show, które odbyły się w Warsaw 
Expo w Nadarzynie. Warsaw Moto Show łączy ze sobą wystawę najnowszych modeli 
samochodów oferowanych w Polsce ze sprzedażą bezpośrednią w trakcie trwania targów. 
Na imprezie nie mogło zabraknąć Yanosika. Tym razem zapraszaliśmy do dwóch naszych 
stoisk.  

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem. 

 

Emitent opublikował w listopadzie 2015 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

 

06 listopada 2015 roku – Wybór biegłego rewidenta. 

10 listopada 2015 roku – Zawarcie istotnej umowy 

13 listopada 2015 roku – Raport miesięczny – październik 2015 roku. 
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b) raporty okresowe EBI 

12 listopada 2015 roku – Raport okresowy za III 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 styczniu 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 stycznia 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015 roku. 

Do 31 stycznia 2016 roku – Publikacja raportu bieżącego ze stałymi datami przekazywania 

raportów okresowych w 2015 roku. 

 

 

 


