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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. 

 
Pod koniec stycznia 2017 roku został aktywowany projekt pod nazwą "YU!", tworzony przy 

współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A. oraz NIO Sp. z o.o.  
 

"YU!" czyli „Yanosik Ubezpiecza” jest nowatorskim i flagowym projektem sprzedaży ubezpieczeń 

polegającym  na popularyzacji bezpiecznego stylu jazdy, który może zaowocować otrzymaniem 
korzystnej oferty ubezpieczenia OC. Jest to oryginalna odpowiedź na wzrost kosztów związanych z 

drożejącymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.   

W kwietniu 2018 roku Spółka NIO otrzymała wyróżnienie XV edycji konkursu Poznański Lider 
Przedsiębiorczości w kategorii „Startup”  za projekt YU! 

 

 

 

WWWYYYDDDAAARRRZZZEEENNNIIIAAA   KKKWWWIIIEEECCCIIIEEEŃŃŃ   222000111888   
   

  Targi MOTOR-SHOW w Poznaniu (5-8 kwietnia 2018 roku) 

 
Jak co roku Yanosik wziął udział w największym wydarzeniu motoryzacyjnym w Polsce - Poznań 

Motor Show. Tegoroczne targi odwiedziło aż 151 437 osób. Stoisko Yanosika cieszyło się dużym 
powodzeniem. Zostały na nim zaprezentowane zarówno aplikacja, jak i urządzenia, w tym 

najnowszy Yanosik PRO i aplikacja YetiWay. 

 
 Konferencja State of the Map - PL 2018 (13-14 kwietnia 2018 roku) 

 

Neptis S.A. była partnerem strategicznym konferencji State of the Map - PL 2018. Jest to 
ogólnopolska konferencja edytorów, użytkowników i sympatyków projektu OpenStreetMap, która 

w tym roku odbyła się w Poznaniu. Okazała się być bardzo potrzebną i ważną płaszczyzną 
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z projektem kartograficznym OpenStreetMap. 

Przez dwa dni 24 prelegentów przedstawiło swoje prezentacje ponad 80 słuchaczom. 

 
 

1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem. 

 
Emitent opublikował w kwietniu 2018 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

13 kwietnia 2018 roku – Raport miesięczny za marzec 2018 roku. 

27 kwietnia 2018 roku – Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2017.  

  

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował w tym okresie raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował w tym okresie raportów. 
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2. 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. 

 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu 
2018 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 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2018 roku. 

 

 


