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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. 

  WWWYYYDDDAAARRRZZZEEENNNIIIAAA   GGGRRRUUUDDDZZZIIIEEEŃŃŃ   222000222111 

• „Myśl trzeźwo” 

 
„Myśl trzeźwo” to kolejna wspólna akcja Yanosika oraz Komendy Głównej Policji, mająca na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez zwiększenie świadomości 
kierowców w zakresie trzeźwości za kierownicą. Czas trwania kampanii to 30.12.2021 do 

16.01.2022. W ramach akcji użytkownikom aplikacji Yanosik udostępniony został quiz, opierający 
się na zagadnieniach związanych ze spożywaniem alkoholu i prowadzeniem samochodu. Głównym 

założeniem było zwiększenie świadomości kierowców w Polsce, dotyczącej bezpiecznej jazdy oraz 

obalenie stereotypów związanych ze spożywaniem alkoholu i kierowaniem pojazdu. Wszyscy, 
którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania z quizu, otrzymali Certyfikat Odpowiedzialnego 

Kierowcy, którym mogli podzielić się z innymi, poprzez udostępnienie go w social media. 
 

• Yanosik Alert 

 

Oferta Neptis S.A. wzbogaciła się o nowe urządzenie - Yanosik Alert. Jest to kompaktowy pilot 
ostrzegający do aplikacji Yanosik. Jest prosty w obsłudze oraz montażu. Informuje o bieżącej 

sytuacji na trasie, dzięki sygnałom świetlnym i dźwiękowym, dzięki czemu kierowca zachowuje 
koncentrację i skupia się na drodze. Dzięki automatycznemu uruchamianiu użytkownik nie 

przegapi żadnego zgłoszenia. Urządzenie łączy się z aplikacją poprzez Bluetooth i wyposażone jest 
w długo działającą baterię. Współpracuje z wersją dla Androida oraz iOS. 

 

• e-TOLL w urządzeniach 

 
Yanosik GTR, S-clusive, XS oraz GT otrzymały certyfikację e-TOLL. Oznacza to ułatwiony przejazd, 

objętymi tym systemem, odcinkami autostrady A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica 
(Gliwice). Rozwiązanie jest bezpłatne i może z niego skorzystać każdy, kto posiada urządzenia 

Yanosik, zarówno kierowcy aut osobowych, jak i ciężarowych. Funkcję można aktywować w 

darmowej aplikacji Y24, przeznaczonej dla urządzeń. Po aktywacji w systemie e-TOLL wystarczy 
jeździć z włączonym urządzeniem Yanosik, a opłata zostanie pobrana automatycznie przez KAS. 

 

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

 
Emitent opublikował w grudniu 2021 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 14 grudnia 2021 roku – Raport miesięczny – za listopad 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. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym 
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 15 lutego 2021 roku – Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, 

• Do 14 lutego 2021 roku – Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2022 roku. 

 


