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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 nie wystąpiły nowe zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym 
Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.  
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Twoje światła - nasze bezpieczeństwo 

 
W trosce o bezpieczeństwo kierowców, oraz innych uczestników ruchu drogowego, 22 października br. 
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego 
zainaugurowało akcję „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”. której partnerem jest również marka 
Yanosik. Organizowana już po raz piąty kampania, ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż 
niepoprawne oświetlenie samochodu nie tylko obniża komfort jazdy, ale może też prowadzić do 
tragicznych w skutkach sytuacji na drogach. 
 
W trakcie kampanii policjanci skupią się na edukowaniu kierowców oraz kontroli oświetlenia w 
samochodach. Ponadto kierujący będą mogli za darmo sprawdzić ustawienie świateł w aucie. Do akcji 
przyłączyło się ponad 1200 stacji kontroli pojazdów, w których w dniach: 24.10, 7.11 i 21.11 diagności 
zweryfikują np. stan lamp czy poprawne działanie żarówek. O tym, gdzie konkretnie będzie można 
sprawdzić światła, kierowcy dowiedzą się m.in. z aplikacji Yanosik - informuje ona o możliwości 
bezpłatnego sprawdzenia świateł oraz kieruje do najbliższej stacji kontroli pojazdów, biorącej udział w 
kampanii. 

Yanosik Pay w Y24 
 

Aplikacja Y24, przeznaczona dla użytkowników urządzeń Yanosik, właśnie wzbogaciła się o nową 
funkcję - Yanosik Pay. Usługa ta we współpracy z systemem Autopay umożliwia automatyczne 
opłacenie przejazdów autostradami, bez konieczności czekania na bramkach. Funkcja ta dostępna jest 
na wszystkich bramkach na A1 oraz na A4 Kraków - Katowice. Aplikację Y24 można pobrać bezpłatnie 
na system Android oraz iOS. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem. 
 

Emitent opublikował w październiku 2020 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

• 1 października 2020 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 

dniu 30 września 2020 

• 2 października 2020 roku – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję 

• 2 października 2020 roku – Powołanie Członków Zarządu Neptis S.A. na kolejną kadencję 

• 14 października 2020 roku – Raport miesięczny – za wrzesień 2020 roku 

b) raporty okresowe EBI 

Emitent nie publikował raportów w tym okresie. 

 

      c) raporty bieżące ESPI:  

• 1 października 2020 roku - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
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• 5 października 2020 roku - Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

niezdematerializowanych (drugie) 

• 26 października 2020 roku - Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

niezdematerializowanych (trzecie) 

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 

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 grudnia 2020 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2020 roku.  

 


