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Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z 
dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Neptis S.A. pełni Finanse Format sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu. 

 

Poznań, dnia 14 grudnia 2017 roku
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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. 

 
 

Dnia 6 listopada 2017 roku miała miejsce premiera najnowszego urządzenia Neptis S.A. 
– Yanosik PRO. Jest to pierwszy w  Polsce wszechstronny asystent kierowcy, który łączy w sobie  

trzy ważne funkcje: komunikatora drogowego, wideorejestratora oraz nawigacji omijającej korki.  

Yanosik PRO wyposażony jest również w automatyczny system wykrywania wypadków ACR. 
Zawartość zestawu obejmuje: magnetyczny uchwyt ze złączem OTG, USB A oraz wejściem video 

dla kamery cofania, ładowarka samochodowa, ładowarka sieciowa, naklejka Yanosik Parking. 
Dokładna specyfikacja znajduję się na stronie Emitenta https://yanosik.pl/pro 
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 Obchody Światowego Dnia GIS-u ( 15 listopada 2017 roku)   

W środę 15.11.2017 orku, odbyły się obchody światowego dnia GIS-u czyli GISDAY 2017. Podczas 

ponad 3000 wydarzeń na całym świecie sympatycy i użytkownicy danych przestrzennych 
dyskutowali o ich najróżniejszych zastosowaniach. Yanosik uczestniczył w wykładach w 

Bydgoszczy oraz w Poznaniu opowiadając o projekcie OpenStreetMap i zachęcając studentów do 

włączenia się w edycję danych mapowych. 
 

 

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

 
Emitent opublikował w listopadzie 2017 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

13 listopada 2017 roku – Raport miesięczny – październik 2017 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

14 listopada 2017 roku – Raport okresowy za III kwartał 2017 roku. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował w tym okresie raportów. 
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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 
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 stycznia 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2017 roku. 

Do 31 stycznia 2018 roku – Publikacja raportu bieżącego ze stałymi datami przekazywania 

raportów okresowych w 2018 roku. 


