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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”  

21 października ruszyła kolejna edycja akcji "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", której 
partnerem jest marka Yanosik. W ramach akcji kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić stan 

oświetlenia w swoich samochodach. Aplikacja Yanosik nawiguje użytkowników do najbliższej stacji 
kontroli wspierającej przedsięwzięcie. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na 

zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Została zainicjowana przez Biuro 
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. 

 

• Smart City Expo Poland 2021 

Yanosik Traffic został sponsorem konferencji Smart City Expo Poland 2021. Odbyła się ona w 
Global Expo w Warszawie 21-22 października. Yanosik Traffic to najnowocześniejszy i wiodący na 

rynku pakiet produktów do zarządzania ruchem. Jest on oparty na danych Yanosik i platformie 
produktów Be-Mobile. Gromadzone przez nas dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym są 

przechowywane do celów analizy historycznej w specjalnym oprogramowaniu. To doskonałe 

narzędzie do wykrywania ruchu tranzytowego i oceny wpływu niektórych działań związanych z 
mobilnością, np. efektywności sygnalizacji świetlnej, znaków poziomych czy pierwszeństw. 

 

• Camper&Caravan Show 
Wzięliśmy udział w Camper&Caravan Show. Jest to największy w Europie Środkowo-Wschodniej 

Zlot Caravaningowy. Wystawa odbyła się w Ptak Warsaw Expo. Zwiedzający mogli nie tylko na 
własne oczy zobaczyć różnorodne pojazdy, ale również zdobyć dużo wiedzy o caravaningu. 

 

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

 
Emitent opublikował w październiku 2021 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 18 października 2021 roku – Raport miesięczny – za wrzesień 2021 roku 

b) raporty okresowe EBI: 

Emitent nie publikował raportów w tym okresie. 

      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 grudniu 
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 grudnia 2021 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2021 roku. 

 


