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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 Spółka zawarła aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku 

bieżącym na wysokość limitu 3.200.00 zł. Informacja została zawarta w raporcie bieżącym ESPI 
2/2021. 
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• Yanosik i Policja ponownie łączą siły  

 
Yanosik i Policja ponownie połączyły siły. Czerwiec przyniósł kierowcom nowe przepisy, które 

wzbudziły dużo emocji, jednak nie wszyscy byli świadomi wprowadzanych zmian. Niewiedza 

może słono kosztować, ale chodzi nie tylko o pieniądze, ale przede wszystkim o 
bezpieczeństwo. Marka Yanosik wspólnie z Policją prowadziła akcję edukacyjną, która swoim 

zasięgiem objęła całą Polskę i trwała do końca czerwca. Jej celem było uświadomienie 
kierowcom zmian, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji czy nieporozumień na drodze. 

Korzystający z systemu Yanosik, oprócz powiadomień o utrudnieniach na drodze, otrzymywali 

także przypomnienie o nowo wprowadzonych przepisach. 
 

• Konferencja Fleet Technology Trends 

 
W czwartek 10 czerwca mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji Fleet Technology 

Trends, pod patronatem magazynu Fleet. Wydarzenie zostało podzielone na wykłady 

szkoleniowe oraz szkolenia praktyczne, mające na celu utrwalenie zachowań w zakresie 
bezpieczeństwa i prawidłowych nawyków użytkowania pojazdów. Podczas części teoretycznej 

Adam Tychmanowicz, CEO & Co-founder Neptis S.A., przeprowadził prelekcję na temat: 
“Kiedy samochód flotowy spala najmniej, wykorzystanie Big Data w służbie ekologii”. 

 
 

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

 
Emitent opublikował w czerwcu 2021 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 2 czerwca 2021 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neptis S.A.  

• 14 czerwca 2021 roku – Raport miesięczny – za maj 2021 roku 

• 30 czerwca 2021 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 

29 czerwca 2021 roku 

b) raporty okresowe EBI: 

• 1 czerwca – Raport roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2020 

• 1 czerwca – Korekta raportu rocznego Neptis S.A. za rok obrotowy 2020 

      c) raporty bieżące ESPI:  

• 2 czerwca – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku  

• 14 czerwca – Informacja poufna: podpisanie umowy kredytowej 

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 sierpniu 
2021 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. 

• 13 sierpnia 2021 roku – Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2021 roku, 

• Do 14 sierpnia 2021 roku – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2021 roku. 

 

 


