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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 drugiej połowie maja 2016 roku, liczba pobrań aplikacji Yanosik przekroczyła 5 milionów. 

Pierwszy milion został odnotowany w 2013 roku. Tym sposobem Yanosik dołączył do wąskiego 

grona polskich aplikacji, którym udało się przekroczyć ten próg. W ciągu zaledwie 3 lat liczba 
pobrań zwiększyła się więc aż pięciokrotnie. Bez wątpienia świadczy to o niesłabnącej 

popularności aplikacji. 
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 Stowarzyszenie OSM (OpenStreetMap) Polska (14 maja 2016 roku) 

Yanosik wziął udział w Walnym Dorocznym Zebraniu Stowarzyszenia OSM Polska, które odbyło się 

w Sosnowcu. Sympatycy projektu mogli wziąć udział w części nieformalnej. Przewidziano ciekawe 
prelekcje i dyskusje. Uczestnicy mogli też zadać pytania bardziej doświadczonym edytorom mapy 

OSM. 

 
 

  Aktualizacja Yanosik DVR (16 maja 2016 roku) 

W aktualizacji Yanosika DVR, zostały dodane poniższe usprawnienia: 
 

1. możliwość podłączenia kostki OBD (Yanosik Connect). Odczyt i prezentacja: błędów 
zgłaszanych przez komputer pokładowy, obciążenie silnika, możliwość kasowania błędów 

silnika,  

2. możliwość włączenia w opcjach wcześniejszego informowania o kontroli prędkości,  
3. zniżki na OC i AC za przejazd zgodny z przepisami w miejscu wypadku,  

4. wyświetlanie ograniczeń prędkości,  
5. zapis ustawień aplikacji w chmurze. 

 

 
 Aerofestival (28-29 maja 2016 roku) 

Yanosik brał udział w kolejnej edycji Aerofestivalu na poznański lotnisku Ławica. Międzynarodowe 

Pokazy Lotnicze Aerofestival – to podniebne show w wykonaniu światowej sławy mistrzów 
awiacji oraz wystawa statyczna sprzętu lotniczego i wojskowego. To miejsce, w którym lotnicza 

pasja, doświadczenie i umiejętności pilotów spotykają się z młodzieńczymi marzeniami o lataniu. 
Ubiegłoroczna edycja Aerofestivalu przyciągnęła 50 000 fanów lotnictwa, rodzin z dziećmi oraz 

przedstawicieli branży z całej Polski i zagranicy, zamieniając na weekend Poznań w lotniczą stolicę 

Polski. 
 

 

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 maju 2016 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

13 maja 2016 roku – Raport miesięczny – kwiecień 2016 roku. 

20 maja 2016 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.  
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b) raporty okresowe EBI 

12 maja 2016 roku – Raport okresowy za 1 kwartał 2016 roku. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

20 maja 2016 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.  

 

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 lipcu 
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 lipca 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2016 roku. 


