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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – marzec 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 marcu 2019 roku Emitent rozpoczął prace nad realizacją kolejnego projektu dla Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., na podstawie zawartej w lipcu 2018 roku umowy, na mocy
której Neptis S.A. dostarcza specjalistyczne oprogramowanie pozwalające między innymi na
pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów.

WYDARZENIA MARZEC 2019
•

Yanosik na Poznań Motor Show
Jak co roku marka Yanosik była obecna na największych targach motoryzacyjnych w tej części
Europy - Poznań Motor Show. Stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających.
Tegoroczne Targi zbiegły się z obchodami 10-lecia marki. Z tej okazji użytkownicy mogli
porozmawiać osobiście z przedstawicielami Neptis S.A. odpowiedzialnymi za projekt.

•

Kongres MOVE
Kongres MOVE - Mobility & Vehicles to wyjątkowe wydarzenie branży elektromobilności,
którego marka Yanosik była partnerem. Kongres odbył się 28-29.03.2019 podczas targów
Poznań Motor Show. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali liderzy branży,
międzynarodowi eksperci i praktycy rynku oraz przedstawiciele administracji. Nie zabrakło
również naszego prelegenta, który przybliżył temat: "Ładowanie przyszłości – jakie zmiany
czekają nas w obszarze infrastruktury".

•

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników
Marka Yanosik była partnerem VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, najbardziej
prestiżowego konkursu dla profesjonalistów i młodych mechaników. Mistrzostwa są wspaniałą
okazją do bezpośredniej rywalizacji z najlepszymi mechanikami w kraju. Zmagania rozgrywały
się na oczach uczestników targów motoryzacyjnych - Poznań Motor Show 28-30 marca.

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

a) raporty bieżące EBI
•
•

14 marca 2019 roku – Raport miesięczny - za luty 2019 roku
29 marca 2019 roku – Zarejestrowanie przez KRS tekstu jednolitego Statutu spółki.

b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
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 maju
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 maja 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2019 roku,

•

Dnia 13 maja 2019 roku – Publikacja raportu za pierwszy kwartał 2019 roku.
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