
RAPORT MIESIĘCZNY

Za wrzesień 2018 roku

Neptis S.A.

 

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 października 2018 roku



Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – wrzesień 2018  roku 

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  żeznaczenie  dla  kondycji
finansowej oraz wyników finansowych.

WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2018
 

● 200 000 pobrań Yanosik (5 września 2018 roku)
Marka Yanosik działa aktywnie w mediach     społecznościowych.  Na początku
września liczba fanów marki na portalu Facebook przekroczyła już 200 000.

● Yanosik - najpopularniejsza aplikacja (14 września 2018 roku)
Gemius/PBI opublikował wyniki badania przeprowadzonego w sierpniu 2018 wśród
polskich  internautów.  Zaprezentowano  rankingi  wydawców  internetowych,
zestawienie najpopularniejszych domen oraz aplikacji mobilnych. Aplikacja Yanosik
uplasowała się w TOP 20 aplikacji,  z  których skorzystało najwięcej  internautów.
Yanosik  znalazł  się  wśród  takich  gigantów  jak  Google,  Facebook,  Allegro  czy
Instagram.

● Partner maratonu (30 września 2018 roku)
Yanosik  był  partnerem  40.  PZU  Maratonu   Warszawskiego.  W  związku  z
wydarzeniem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na warszawskich ulicach.
Nawigacja  Yanosik  uwzględniła  wszelkie  utrudnienia  drogowe  związane  z
organizacją wydarzenia.

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

Emitent opublikował we wrześniu 2018 roku  następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI

07 września 2018 roku – Zarejestrowanie przez KRS tekstu jednolitego Statutu spółki.

      14 września 2018 roku – Raport miesięczny - za sierpień 2018 roku.

25 września 2018 roku – Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji.

25 września 2018 roku – Korekta do raportu "Uchwała KDPW w sprawie wymiany 
akcji" (21/2018)- brak załącznika.

b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
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c) raporty bieżące ESPI 

   03 września 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

 26 września  2018 roku –  Zawiadomienie  o  transakcjach zakupu akcji  Neptis  S.A.
przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

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
listopadzie 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.

Dnia 13 listopada 2018 roku – Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018 roku. 
Do 14 listopada 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za październik 2018
roku.
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