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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. 
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• Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo ( 12 grudnia 2017 roku)  
To wspólna akcja Yanosik i Komendy Głównej Policji. Jej celem było zwiększenie świadomości 

kierowców w zakresie prawidłowego ustawienia świateł w samochodzie. W czasie akcji policja 

kontrolująca samochody prowadziła działania edukacyjne rozdając ulotki o prawidłowym 
ustawieniu świateł, a aplikacja Yanosik informowała o możliwości bezpłatnych badań na 

pobliskich stacjach kontroli pojazdów. Użytkownicy aplikacji byli również kierowani poprzez 
nawigację do konkretnych placówek biorących udział w akcji. Kierowcy mogli sprawdzić 

ustawienie swoich świateł w trzy pierwsze soboty grudnia w godz. pracy poszczególnych stacji 

kontroli pojazdów. Udział w akcji wzięło kilkaset stacji z całej Polski. Akcja trwała od 2 do 16 
grudnia 2017 roku. 

 
 

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

 
Emitent opublikował w grudniu 2017 roku następujące raporty: 

 

a) raporty bieżące EBI 

14 grudnia 2017 roku – Raport miesięczny – listopad 2017 roku.  
21 grudnia 2017 roku – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2017 oraz 2018 rok. 

 

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. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym 
2018 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 
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inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

Dnia 13 lutego 2018 roku – Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.  

Do 14 lutego 2018 roku – Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2018 roku. 


