
 

RAPORT MIESIĘCZNY 

 

Za kwiecień 2017 roku 

 

 

Neptis S.A. 
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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 26 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu o tytuł Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości, podczas której zostały wręczone tytuły i statuetki oraz dyplomy - dla 

Liderów oraz wyróżnionych firm. Neptis S.A. została laureatem plebiscytu Poznański Lider 
Przedsiębiorczości w kategorii Mały Przedsiębiorca. Kryteria jakimi kierowała się kapituła to: 

odnoszenie sukcesów na rynku, ciekawa oferta, wykorzystanie innowacji i nowoczesnych metod 

organizacji pracy, rzetelne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań oraz prowadzenie działalności 
w sposób przyjazny ludziom i środowisku. 

 
Według Emitenta otrzymanie powyższej nagrody potwierdza jak konsekwentnie, wspólnie z 

klientami, inwestorami, partnerami i pracownikami budowana jest wartość usług Neptis, a przez to 
samej firmy. 
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 8- urodziny YANOSIKA!  (1 kwietnia 2017 roku) 

Tego dnia marka Yanosik obchodziła swoje kolejne urodziny. Yanosik wspiera kierowców już od 8 

lat. W 2009 roku jako pierwsze powstało dedykowane urządzenie a rok później aplikacja mobilna, 
która obecnie ma już ponad 6 mln pobrań. 

   
 Targi Moto Show w Poznaniu  (6-9 kwietnia 2017 roku) 

 

Jak co roku, tak i tym razem marka Yanosik była obecna na największych targach 
motoryzacyjnych w tej części Europy - poznańskim Motor Show. Targi odbyły się 6-9 kwietnia i 

przyciągnęły liczną publikę. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Yanosika, na 
którym zaprezentowana została nowa usługa ubezpieczeń YU!. 

   

 

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

 
Emitent opublikował w kwietniu 2017 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

14 kwietnia 2017 roku – Raport miesięczny – marzec 2017 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

28 kwietnia 2017 roku – Raport Roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2016. 

 

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. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu 
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. 

Do 14 czerwca 2017 roku – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2017 roku. 

 


