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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 dniu 3 czerwca 2022 roku Emitent opublikował raport bieżący z ogłoszeniem Zarządu w sprawie 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Neptis S.A. W projekcie uchwały w sprawie 
przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto opublikowano propozycję przeznaczenia 
kwoty 1.820.000,00 PLN na wypłatę dywidendy do podziału między akcjonariuszy.  

 

  WWWYYYDDDAAARRRZZZEEENNNIIIAAA   MMMAAAJJJ   222000222222   

W środę 25 maja, marka Yanosik wzięła udział w konferencji Smart City Wielkopolska & Guests 2022. 
Była to już trzecia edycja tego wydarzenia. We współpracy z naszym partnerem firmą Beyond.pl, 

zaprezentowaliśmy uczestnikom nasze możliwości w zakresie danych o ruchu - Yanosik Traffic, które 

pomagają w efektywnym zarządzaniu miastem. Smart City Wielkopolska & Guests jest miejscem 
spotkań przedstawicieli samorządu z ekspertami i praktykami, którzy wspólnie poszukują 
innowacyjnych rozwiązań dla współczesnych miast.   

 

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

 
Emitent opublikował w maju 2022 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 14 maja 2022 roku – Raport miesięczny – za kwiecień 2022 roku, 

• 24 maja 2022 roku – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Neptis S.A. 

b) raporty okresowe EBI: 

• 12 maja 2022 roku – Raport okresowy – 1 kwartał 2022 roku, 

• 31 maja 2022 roku – Raport roczny Neptis S.A. za rok obrotowy 2021. 

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 lipcu 
2022 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 lipca 2022 roku – Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2022 roku. 

 


