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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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• Godło QI 
 
Firma Neptis S.A. została nagrodzona tytułem Laureata Programu oraz Srebrnym Godłem 
przez Kapitułę Programu Najwyższej Jakości Quality International 2021, za system ostrzegania 
o sytuacji na drodze - Yanosik. 
Najwyższa Jakość Quality International to największy, ponadbranżowy konkurs pro jakościowy 
w Polsce. Kapituła Programu skupiając się wokół idei zarządzania jakością przedstawicieli firm 
oraz instytucji, które działają na terenie naszego kraju nagradza wyłącznie te podmioty, które 
stosują najwyższe standardy zarządzania, budujące ich przewagę konkurencyjną na rynku. 
 

 

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

 
Emitent opublikował w sierpniu 2021 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 13 sierpnia 2021 roku – Raport miesięczny – za lipiec 2021 roku 

b) raporty okresowe EBI: 

• 13 sierpnia 2021 roku – Raport okresowy – 2 kwartał 2021 roku 

      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 w 

październiku 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. 

• Do 14 października 2021 roku – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2021 roku. 

 

 


