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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – kwiecień 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 ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu
rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych.

WYDARZENIA KWIECIEŃ 2019
•

Diamenty Forbes’a
17 kwietnia odbyła się gala wręczenia nagród miesięcznika Forbes dla przedsiębiorców z
województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego. Podczas gali Neptis S.A. została uhonorowana
wyróżnieniem Diamentów Forbesa 2019 dla najdynamiczniej rozwijających się firm, w kategorii
przedsiębiorstw o przychodzie od 5 do 50 mln zł.

•

Wspólna akcja Yanosik i ORLEN
Na mocy współpracy z PKN ORLEN użytkownicy aplikacji Yanosik mogą otrzymywać dodatkowe
punkty w programie VITAY w zamian za ostrzeganie innych kierowców o sytuacji na drodze.
Każdego miesiąca połowa punktów z puli trafia na konta kierowców, a połowa na cele
charytatywne, wybrane przez samych uczestników „VITAY w Yanosik”. Z okazji długiego,
świątecznego weekendu 19-22.04.2019 punkty zdobywane przez kierowców były podwajane.

•

Yanosik partnerem wydarzeń sportowych
Marka Yanosik wspiera wydarzenia sportowe. W kwietniu była partnerem m.in. Cracovia Maraton,
12. PKO Poznań Półmaraton, ORLEN Warsaw Marathon, DOZ Maraton Łódź oraz H2O Półmaraton
Wrocław. Nawigacja Yanosik omija odcinki dróg zamknięte na czas biegów a na mapie w aplikacji
oznaczane są biura zawodów i parkingi znajdujące się w okolicy.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w kwietniu 2019 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

14 kwietnia 2019 roku – Raport miesięczny - za marzec 2019 roku

b) raporty okresowe EBI
•

29 kwietnia 2019 – Raport Roczny za rok obrotowy 2018

c) raporty bieżące ESPI
Emitent nie publikował w tym okresie 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.
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu
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.
•

Do 14 czerwca 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2019 roku.
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