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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 okresie objętym raportem Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię wirusa Covid-19, 

co skutkowało zdecydowanym ograniczeniem działalności niektórych gałęzi gospodarki zarówno 
krajowej, jak i światowej.  

Zarząd podkreśla, iż źródła przychodów Emitenta są na tyle zdywersyfikowane, pod względem 

produktowym i usługowym, że obecna sytuacja związana z pandemią wirusa Covid-19 nie 
powinna wpłynąć negatywnie na sytuację finansową Spółki. W przypadku pogorszenia kondycji 

finansowej kontrahentów Spółki realizowana strategia finansowa winna pozwolić na zachowanie 
płynności finansowej Emitenta. 

Rozwój sytuacji zarówno w Polsce, jak i na świecie jest na bieżąco monitorowany przez 
kierownictwo Spółki. W przypadku możliwego istotnego wpływu na działalność operacyjną 

Emitenta, informacje przekazywane będą raportem bieżącym. 
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• Nowa funkcja w aplikacji  - szpitale zakaźne 23.03 
 

Marka Yanosik przyłączyła się do walki z dezinformacją związaną z koronawirusem. W aplikacji 
uruchomiona została nowa funkcja, która pomaga kierowcom dotrzeć do pobliskich szpitali 

zakaźnych. Użytkownicy otrzymają także informacje o najczęściej występujących symptomach 
zakażenia koronawirusem oraz instrukcję jak zachować się w przypadku rozpoznania u siebie 

wszystkich objawów. To innowacja na rynku nawigacji, której do tej pory próżno było szukać w 

Polsce. Jak to działa w praktyce? Po wpisaniu w wyszukiwarce nawigacji hasła “Koronawirus” 
pojawiają się propozycje szpitali zakaźnych w najbliższej okolicy. W ten sposób kierowcy zostaną 

sprawnie poprowadzeni do odpowiedniego miejsca. Co więcej, na mapie w miejscach szpitali 
zakaźnych są widoczne specjalne POI. Po kliknięciu w ikonę wyświetlana jest strona z 

najważniejszymi informacjami o koronawirusie oraz numer telefonu na oficjalną infolinię NFZ, pod 

którym można skonsultować się ze specjalistami i otrzymać szczegółowe instrukcje. 
 

 

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

 
Emitent opublikował w marcu 2020 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 16 marzec 2020 roku – Raport miesięczny - za luty 2020 roku 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów w tym okresie. 

      c) raporty bieżące ESPI 

• 23 marzec 2020 roku – Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację Emitenta 

 

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 maju 
2020 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 maja 2020 roku – Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku, 

• Do 14 maja 2020 roku – Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2020 roku.  


