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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 lipca 2018 roku, Neptis S.A. podpisał umowę współpracy z Volkswagen Serwis 
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Strony zadeklarowały nawiązanie współpracy 

w zakresie dostarczania przez Neptis S.A. specjalistycznego oprogramowania pozwalającego 

miedzy innymi na pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów. Pozyskane dane i późniejsze 
analizy BigData umożliwią lepsze skorelowanie oferty ubezpieczeniowej Partnera ze stylem jazdy i 

zachowaniami użytkowników pojazdów. Współpraca umożliwi wprowadzenie modelu UBI w 
kolejnych obszarach rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. 

"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ nawiązana współpraca może mieć 
pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki. 

 
 

 

WWWYYYDDDAAARRRZZZEEENNNIIIAAA   LLLIIIPPPIIIEEECCC   222000111888   
   

 'VITAY w Yanosik' - zebrana kwota oraz nowe cele 

'VITAY w Yanosik' pozwala nie tylko na zbieranie dodatkowych punktów VITAY za 
podziękowania w Yanosiku, ale umożliwia także niesienie pomocy potrzebującym. W ramach 

kolejnego etapu akcji, dzięki zaangażowaniu Użytkowników systemu, udało się zebrać kwotę 
aż 57 909 zł. Zostanie ona przeznaczona przez Fundację Dar Serca, na wsparcie celu 

charytatywnego, który zebrał największą liczbę głosów Użytkowników aplikacji. Tym razem 

jest to: zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla placówek pomagającym poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych.  

 
W aplikacji Yanosik uruchomiono także głosowanie na kolejne cele charytatywne: 

 

a)  wyposażenie specjalnych sal edukacyjnych, funkcjonujących przy jednostkach 
strażackich - „Ogników”, przeznaczonych dla przedszkolaków, 

b) pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach ruchu drogowego, 
c)  wyposażenie Komend Policji w mobilne miasteczka ruchu drogowego. 

 

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

 
Emitent opublikował w lipcu 2018 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

13 lipca 2018 roku – Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku  

 

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

02 lipca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa 

Zarządu Neptis S.A.   
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4 lipca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. 

 

6 lipca 2018 roku – Informacja poufna: Podpisanie umowy z Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy 

Sp. z o.o. zakresie w współpracy  

 

13 lipca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A. 

 

13 lipca 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa 

Zarządu Neptis S.A.    

 

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 we 
wrześniu 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 września 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2018 roku. 

 

 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=142984&title=Informacja+poufna%3A+Podpisanie+umowy+z+Volkswagen+Serwis+Ubezpieczeniowy+Sp.+z+o.o.+zakresie+w+wsp%C3%B3%C5%82pracy
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=142984&title=Informacja+poufna%3A+Podpisanie+umowy+z+Volkswagen+Serwis+Ubezpieczeniowy+Sp.+z+o.o.+zakresie+w+wsp%C3%B3%C5%82pracy

