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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – sierpień 2020 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 okresie objętym raportem nie wystąpiły nowe zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym
Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

WYDARZENIA SIERPIEŃ 2020
Yanosik Pay
Neptis S.A. nawiązała współpracę z firmą Blue Media - spółką technologiczną, która od 1999 r.
sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w obszarze usług płatniczych i finansów. W ramach
zawartego porozumienia, kierowcy z systemu Yanosik uzyskają łatwiejszy dostęp do usługi Autopay.
W aplikacji Yanosik pojawiła się nowa funkcja - Yanosik Pay, która umożliwia automatyczne opłacenie
przejazdów autostradami, bez konieczności czekania na bramkach. Wystarczy kliknąć Yanosik Pay w
menu aplikacji Yanosik i dodać auto do systemu Autopay, aby móc przejeżdżać przez bramki w
zaledwie kilka sekund. Nowa funkcja dostępna jest na wszystkich bramkach na AmberOne
Autostradzie A1 oraz na A4 Kraków - Katowice. Można korzystać z niej w aplikacji Yanosik na systemie
Android oraz iOS.
Autoplac – nowa funkcja
Na stronie Autoplac.pl pojawiła się wyczekiwana przez wielu użytkowników funkcja. Od teraz
ogłoszenia o sprzedaży pojazdów można dodawać nie tylko w aplikacji, ale również za pomocą strony
internetowej. Dzięki temu każdy może wybrać rozwiązanie, które jest dla niego najwygodniejsze.
Nowe rozwiązanie jest przeznaczone nie tylko dla indywidualnych sprzedawców, ale także dealerów
samochodowych i komisów. Umożliwia ono dodatkowo utworzenie firmowej wizytówki i zgromadzenie
wszystkich ogłoszeń w jednym miejscu. Ułatwia to przeglądanie ofert potencjalnym kupującym oraz
pomaga w podniesieniu skuteczności sprzedaży.
Urządzenia firmy Neptis przebadane przez LBUT
W Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych przeprowadzono badanie urządzeń Yanosik
oraz Flotis, które są wyposażone w moduł radiowy obsługujący interfejsy systemu GSM 900/1800 oraz
odbiornik GPS. Badania przeprowadzone w laboratorium potwierdzają, że urządzenia są zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE (RED), a tym samym są całkowicie bezpieczne dla ich użytkowników. Instytut
Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową
w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci
telekomunikacyjnej
państwa,
normalizacji
i
standaryzacji
systemów
oraz
urządzeń
telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy.
Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace
wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i
instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w sierpniu 2020 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

20 sierpnia 2020 roku – Raport miesięczny - za lipiec 2020 roku.

b) raporty okresowe EBI
•

13 sierpnia 2020 roku – Raport okresowy – 2 kwartał 2020 roku.
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c) raporty bieżące ESPI:

Emitent nie publikował raportów w tym okresie.

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
październiku 2020 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 października 2020 roku – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2020 roku.
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