RAPORT MIESIĘCZNY
Za czerwiec 2019 roku

Neptis S.A.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z
dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Rolę Autoryzowanego
w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – czerwiec 2019 roku
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 10 czerwca 2019 roku Emitent podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku
bieżącym oraz zmieniający wysokość limitu kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 1.500.000
(słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 3.200.000 (słownie trzy miliony dwieście
tysięcy złotych). Umowa została przedłużona do 12 czerwca 2021 roku.
Aneks zawarto na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i został zabezpieczony wyłącznie
wekslem własnym Spółki. Wzrost poziomu finansowania na powyższych, z punktu widzenia Spółki
atrakcyjnych warunkach, był możliwy nie tylko ze względu na pozytywnie ocenioną przez bank
sytuację finansową Emitenta, ale również z uwagi na długotrwałą współpracę z bankiem PKO BP
S.A.
Kredyt mający charakter linii w rachunku bieżącym będzie stanowić dla Emitenta dodatkowe
źródło finansowania, między innymi nowych projektów rozwojowych, co może mieć wpływ na
poprawę wyniku finansowego.

WYDARZENIA CZERWIEC 2019
•

Yanosik XS oraz Y24

Oferta Neptis S.A. poszerzyła się o
nowe urządzenie. W czerwcu odbyła
się premiera Yanosik XS. Jest to
najnowsza
odsłona
najpopularniejszego
komunikatora
drogowego.
Dzięki
niewielkim
rozmiarom i łatwemu podłączeniu
stanowi idealny gadżet dla każdego
kierowcy. Równocześnie z nowym
urządzeniem wydana została także
bezpłatna aplikacja Y24. Dzięki
połączeniu jej z urządzeniem Yanosik
XS, GT, GTR lub GTS umożliwia ona dostęp do dodatkowych opcji jak np. podgląd pozycji
pojazdu na mapie.
•

RegioStars Awards

Neptis S.A zrealizowała projekt „PROFIL KIEROWCY”, który znalazł się wśród najbardziej
innowacyjnych projektów realizowanych w UE, i otrzymał nominację do nagrody „RegioStars
Awards”. W ramach projektu Neptis S.A. stworzyła system IT, który definiuje indywidualny
profil kierowcy. System bada jak na styl jazdy wpływają różne czynniki, takie jak warunki
pogodowe, jakość dróg oraz indywidualne cechy kierowcy. Z wyników badań mogą skorzystać
np. firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne, firmy motoryzacyjne i logistyczne czy
przemysł transportowy. Celem projektu jest ułatwienie nawigacji w zatłoczonych miastach i
poprawa bezpieczeństwa drogowego.
•

Huawei AppGallery

Aplikacja Yanosik przekroczyła 8 mln pobrań w systemie Android, z czego ponad 1,5 mln
instalacji zostało dokonanych na smartfonach Huawei. Neptis S.A. postanowiła więc
udostępnić aplikację Yanosik w sklepie AppGallery. Dzięki temu użytkownicy systemu Yanosik
oraz nowych smartfonów marki Huawei będą mogli na bieżąco aktualizować aplikację i
korzystać z nowych funkcji.
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w czerwcu 2019 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

14 czerwca 2019 roku – Raport miesięczny - za maj 2019 roku

•

28 czerwca 2019 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu

27 czerwca 2019 roku
b) raporty okresowe EBI
Emitent nie publikował raportów kwartalnych w tym okresie.
c) raporty bieżące ESPI
•

10 czerwca 2019 – Informacja poufna: Podpisanie umowy kredytowej

•

28 czerwca 2019 roku – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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 sierpniu
2019 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 2019 roku – Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku,

•

14 sierpnia 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2019 roku.
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