RAPORT MIESIĘCZNY
za grudzień 2015 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 – grudzień 2015 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.

Przygotowania Inspekcji Transportu Drogowego (itd.) do dalszych odcinkowych pomiarów
prędkości są w toku. Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD) już w
listopadzie 2015 roku rozpoczął wysyłanie wezwań w sprawach zarejestrowanych wykroczeń w
ruchu drogowym przez system ITS oraz urządzenia rejestrujące pojazdy niestosujące się do
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Główny Inspektorat Ruchu Drogowego przekazał
pierwsze statystyki, w których pokazuje, że zarejestrowano około 1,5 tysiąca naruszeń. Aplikacja
Yanosik powiadamia kierowcę również o lokalizacji odcinkowego pomiaru, średniej prędkości, z
jaką porusza się na danym odcinku oraz o tym, czy nie została ona przekroczona.
Poniżej mapa przygotowana przez Emitenta, przedstawiająca odcinkowe pomiary prędkości:
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AKTUALIZACJA WINDOWS PHONE (21 grudnia 2015 roku)
Użytkownicy mogą korzystać już z nowej wersji aplikacji Yanosik dla Windows Phone 8.
Zmiany:
- szybsze działanie aplikacji,
- pulpit z grywalizacją,
- zbieranie punktów VITAY,
- aktualizacja mapy.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w listopadzie 2015 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI

11 grudnia 2015 roku – Raport miesięczny – listopad 2015 roku.

b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował raportów.

c) raporty bieżące ESPI

Emitent nie publikował raportów.

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 lutym 2016

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 lutego 2016 roku – Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2016 roku.
Dnia 12 lutego 2016 roku – Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.
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