RAPORT MIESIĘCZNY
Za lipiec 2020 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
w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – lipiec 2020 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 okresie objętym raportem nie wystąpiły nowe zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym
Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

WYDARZENIA LIPIEC 2020
•

Współpraca z AKoL

Autoplac.pl może się już pochwalić ponad milionem unikalnych wyświetleń ogłoszeń
motoryzacyjnych na stronie oraz w aplikacji Yanosik.
Portal właśnie rozpoczął współpracę z AKoL - popularnym oprogramowaniem dla komisów
samochodowych. AKoL w prosty sposób umożliwia dodawanie ofert sprzedaży pojazdów na strony z
ogłoszeniami motoryzacyjnymi, teraz również na autoplac.pl i to zupełnie za darmo.
Dodatkowo salony samochodowe i komisy zyskują na autoplac.pl specjalnie przygotowany Profil
Dealera z darmową wizytówką.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w lipcu 2020 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

14 lipca 2020 roku – Raport miesięczny - za czerwiec 2020 roku.

b) raporty okresowe EBI
•

31 lipca 2020 roku – Raport roczny za rok obrotowy 2019.

c) raporty bieżące ESPI:

Emitent nie publikował raportów w tym okresie.

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 we
wrześniu 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.
•

Do 14 września 2020 roku – Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2020 roku.
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