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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 ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w 
otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych. 
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 Akcja Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo (1 grudnia 2018 roku) 

 
W grudniu Neptis S.A. kontynuowała prowadzenie kampanii edukacyjnej "Twoje światła - 
Twoje bezpieczeństwo", która organizowana była we współpracy z Policją i Instytutem 
Transportu Samochodowego. W ramach kampanii kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić 
ustawienie świateł w swoich autach 1, 8 i 15 grudnia, w ponad 200 stacjach kontroli pojazdów 
w całej Polsce. Nawigacja w aplikacji Yanosik wytyczała trasy do stacji biorących udział w 
akcji. 
 

 "VITAY w Yanosik" - przekazanie zebranej kwoty (5 grudnia 2018 roku) 
 
Marka Yanosik oraz ORLEN prowadzą wspólnie akcję "VITAY w Yanosik". Pozwala ona 
użytkownikom aplikacji nie tylko na zbieranie dodatkowych punktów VITAY za podziękowania 
w Yanosiku, ale umożliwia także niesienie pomocy potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu 
kierowców, w ramach akcji, zebrano w ostatnim etapie ponad 74 tys. zł. Fundacja ORLEN Dar 
Serca za zebrane środki zakupiła sprzęt medyczny, który trafił m.in. na Oddział 
Neonatologiczny ostrowskiego szpitala. 
 

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

 
Emitent opublikował w grudniu 2018 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

 14 grudnia 2018 roku – Raport miesięczny za listopad 2018 roku. 

 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.  

 

c) raporty bieżące ESPI 

 10 grudnia 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.  

 21 grudnia 2018 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa 

Zarządu Neptis S.A.  

 31 grudnia 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. 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=144556&title=Zawiadomienie+o+transakcjach+zakupu+akcji+Neptis+S.A.+przez+Prezesa+Zarz%C4%85du+Neptis+S.A.
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=144556&title=Zawiadomienie+o+transakcjach+zakupu+akcji+Neptis+S.A.+przez+Prezesa+Zarz%C4%85du+Neptis+S.A.
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3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym 
2019 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 13 lutego 2019 roku – Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku. 

 Do 14 lutego 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2019 roku. 

 

 


