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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 okresie objętym raportem nie wystąpiły nowe zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym 
Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.  
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• Mobile Trends Awards  
 

Yanosik Autoplac został nominowany w Mobile Trends Awards 2020 w kategorii “Portal mobilny”. 
Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Przyznawane jest 
ono firmom, które z powodzeniem wykorzystały w swoich projektach mobilne technologie. 
Każdego roku rywalizują ze sobą silne marki, których działania ocenia się pod kątem dostosowania 
do potrzeb użytkowników, innowacyjności, perfekcji, a także rozpoznawalności. 

 
• Nowy typ ostrzeżenia – pługo-solarki na autostradzie 

 
Yanosik od lat pomaga kierowcom ostrzegając ich o sytuacji na drodze. To właśnie tego obszaru 
dotyczyła nowo wprowadzona unikatowa opcja. Dodano zupełnie nowy typ ostrzeżenia, którego 
celem było wspomożenie kierujących w zimowym czasie. Użytkownicy otrzymywali 
powiadomienie, gdy na ich trasie znajdowała się pługo-solarka. Co więcej, na mapie 
prezentowana była jej lokalizacja live. Dzięki temu, kierowcy wiedzieli w jakim stanie znajdowała 

się trasa przed nimi. Nowa funkcja przygotowana została we współpracy z Autostradą 
Wielkopolską S.A.. Udostępniona została na autostradzie A2, na odcinku Świecko - Konin. 
Korzystać mogli z niej użytkownicy Yanosika na Androidzie. 

 

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

 
Emitent opublikował w lutym 2021 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 12 luty 2021 roku – Raport miesięczny – za styczeń 2021 roku 

b) raporty okresowe EBI: 

• 12 luty 2021 roku – Raport okresowy – za IV kwartał 2020 

      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 kwietniu 
2021 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 kwietnia 2021 roku – Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2021 roku. 


