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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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 Przekroczenie progu 100 tys. fanów na fanpage'u Yanosika  (2 marca 2017 roku) 

 

Yanosik w ostatnim czasie przekroczył nie tylko kolejny próg liczby pobrań aplikacji (6 mln), 

ale także znacząco poszerzył grono osób śledzących informacje o marce w social media.  
Dnia 2 marca 2017 roku fanpage Yanosika na Facebooku odnotował 100 tysięcy polubień 

strony. Fanpage porusza ważne i ciekawe z perspektywy kierowców kwestie oraz stanowi 
dobre źródło informacji o systemie Yanosik. Umożliwia również szybki kontakt z 

użytkownikami urządzeń i aplikacji. 

   
 

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

 
Emitent opublikował w marcu 2017 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

14 marca 2017 roku – Raport miesięczny – luty 2017 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował w tym okresie raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował w tym okresie 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 maju 
2017 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 11 maja 2017 roku – Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 roku. 

Do 14 maja 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2017 roku. 

 


