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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – styczeń 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 STYCZEŃ 2019


Nominacje w Mobility Trends i Mobile Trends Awards (13 stycznia 2019 roku)
Produkty i kampanie Neptis S.A. zostały nominowane w dwóch największych plebiscytach
branży mobilnej w Polsce.
W Mobility Trends 2018 nominacje otrzymały: Yanosik GTR (Gadżet roku), Yanosik (Mobilna
aplikacja B2C), Yanosik PRO (Nawigacja roku), YetiWay (Akcesorium roku) oraz YU! - Yanosik
Ubezpiecza (Innowacja roku).
Z kolei w Mobile Trends Awards 2018 nominację otrzymały trzy kampanie związane z aplikacją
Yanosik. W kategorii "Marketing": "Kawa za zwycięzców" (przeprowadzona we współpracy z
ORLEN) oraz "Sprzedaj auto w Yanosik" (stworzona we współpracy z Allegro). W kategorii
"Społeczne / CSR"nominację otrzymała kampania "Zwalniaj przy szkołach" (przeprowadzona
we współpracy z ORLEN).



20 tysięcy pobrań aplikacji YetiWay (styczeń 2019 roku)
YetiWay - najmłodsza aplikacja w ofercie Neptis S.A. przekroczyła już próg 20 000 pobrań.
YetiWay stanowi dodatek do wybranej nawigacji w formie pływającej ikony. Aplikacja
informuje o aktualnej sytuacji na drodze.



VITAY w Yanosik (16 stycznia 2019 roku)
Został podsumowany kolejny etap akcji VITAY w Yanosik. Cel charytatywny, który zebrał
największą liczbę głosów to: wyposażenie specjalnych sal edukacyjnych - „Ogników”,
funkcjonujących przy jednostkach strażackich, przeznaczonych dla przedszkolaków. Razem
udało nam się zebrać aż 60 000 zł, które Fundacja ORLEN Dar Serca przeznaczy na powyższy
cel. Użytkownicy mogą brać już udział w kolejnym etapie akcji. Tym razem głosować mogą na
jeden z poniższych celów:
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach ruchu drogowego,
- kursy pierwszej pomocy dla młodzieży,
- foteliki samochodowe dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka.

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

a) raporty bieżące EBI


4 stycznia 2019 roku – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia




14 stycznia 2019 roku - Raport miesięczny - za grudzień 2018 roku,
30 stycznia 2019 roku - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.
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b) raporty okresowe EBI

Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
c) raporty bieżące ESPI


2 stycznia 2019 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa



2 stycznia 2019 roku – Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez



4 stycznia 2019 roku – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia

Zarządu Neptis S.A.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.
2019 roku.

2. 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.

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu
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 marca 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za luty 2019 roku.
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