RAPORT MIESIĘCZNY
za październik 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 – październik 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.

Emitent, oprócz wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, udoskonalał także oferowane
już rozwiązania. W październiku br. Spółka zakończyła pracę nad modernizacją urządzenia Flotis
Smart. Urządzenie Flotis Smart w nowej wersji Compact jest bardziej zwarte od poprzedniego. Dla
klienta łatwiejszy jest również jego montaż. Flotis Smart Compact wyposażony jest w moduł GPS
umożliwiający dokładniejszą lokalizację pojazdów oraz rejestruje dane z akcelerometru
umożliwiające odczyt przeciążeń, co pozwala na ocenę stylu jazdy kierowcy. Flotis Smart Compact
będzie dostępny w sprzedaży od listopada br.

WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2015



Przeniesienie Spółki do nowej lokalizacji (1 października 2015)

Na początku października 2015, Spółka przeprowadziła się do nowej siedziby położonej w
Futura Office przy ul. Piątkowskiej 161 w Poznaniu.


Beta-testy dla Windows Phone (5 października 2015)
Zostały uruchomione beta-testy nowej wersji aplikacji Yanosik dla Windows Phone. Tego dnia
wszystkie osoby, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w testach, otrzymały dostęp do specjalnej
wersji aplikacji. Beta-testerzy zyskali możliwość testowania nowych opcji i dzielenia się swoimi
uwagami.



Yanosik Navigation Team - oficjalny start projektu (5 października 2015)
Rozpoczęto nowy projekt – Yanosik Navigation Team, mający na celu wspieranie młodych
sportowców. Przedstawiony został pierwszy z członków teamu – kierowca rajdowy Maciej
Dreszer.

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

Emitent opublikował w październiku 2015 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI

12 października 2015 roku – Raport miesięczny – wrzesień 2015 roku.
21 października 2015 roku – Zmiana adresu Spółki do korespondencji.

b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował raportów.
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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 grudniu 2015

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 grudnia 2015 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2015 roku.
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