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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. 

Emitent ze względu na wzrost skali działalności Spółki zdecydował o przeniesieniu Działu 
Sprzedaży na ul. Perkuna 25 w Poznaniu (wcześniejsza siedziba firmy). Zwiększenie zajmowanej 
powierzchni biurowej umożliwi Spółce dalszy rozwój wyżej wymienionego obszaru.  

W przyszłości intensyfikacja pracy Działu może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe 
Emitenta. 
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 Nowa opcja w Yanosik dla Firm ( 20 października 2016 roku) 

W październiku został wzbogacony system Yanosik dla Firm o możliwość tworzenia subkont. 
Opcja ta umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom i przypisywanie do nich konkretnych 

pracowników. 
 

 Yanosik Connect dla Windows Phone (26 października 2016 roku) 

Została wprowadzona nowa funkcja w aplikacji na Windows Phone - obsługa komputera 

pokładowego Yanosik Connect.   
Yanosik Connect umożliwia szybką wstępną diagnostykę pojazdu. Urządzenie wpina się do 

gniazda OBD II w aucie. Za pośrednictwem bluetooth łączy się ono z aplikacją Yanosik na 
smartfonie, przekazując przydatne statystyki. 

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

 

Emitent opublikował w październiku 2016 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

13 października 2016 roku – Raport miesięczny – wrzesień 2016 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów. 

 

c) raporty bieżące ESPI 

Emitent nie publikował 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 grudniu 
2016 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 grudnia 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2016 roku. 


