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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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13 urodziny Yanosika 
 

1 kwietnia 2022 r. marka Yanosik obchodziła swoje kolejne urodziny. To już 13 lat odkąd Yanosik 

pomaga kierowcom w bezpiecznym podróżowaniu. Aplikacja stale wzbogacana jest o kolejne 
funkcje. Jednymi z najnowszych przedsięwzięć jest wprowadzenie ewidencji wydatków, asystenta 

pasa ruchu czy punktów ładowania aut elektrycznych. 
 

Poznań Motor Show 
 

7-10 kwietnia 2022 r. odbyły się kolejne targi Poznań Motor Show. To jedno z największych 

imprez motoryzacyjnych w Europie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele marek Yanosik, 
Autoplac oraz Yanosik Warsztaty. Zwiedzający mogli podziwiać premierowe prezentacje modeli 

samochodów, motocykle czy kampery. Dla tych, którzy nie mogli pojawić się na MTP, marka 
Autoplac przygotowała wirtualne targi, dzięki temu każdy mógł obejrzeć znajdujące się na 

wystawie samochody za pośrednictwem strony internetowej. 

 

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

 
Emitent opublikował w kwietniu 2022 roku następujące raporty: 

a) raporty bieżące EBI 

• 14 kwietnia 2022 roku – Raport miesięczny – za marzec 2022 roku. 

b) raporty okresowe EBI: 

Emitent nie publikował raportów w tym okresie. 

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 czerwcu 
2022 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 czerwca 2022 roku – Publikacja raportu miesięcznego za maj 2022 roku. 

 


