Oświadczenie i raport YOLO S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
w roku 2019
Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Zbiór powyższych zasad określony został uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13 października
2015 r. i zamieszczony pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.
Spółka stosuje w najszerszym możliwym dla niej zakresie zasady ładu korporacyjnego. Poniżej zostały wskazane
zasady bądź rekomendacje, które nie były stosowane w 2019 roku bądź w omawianym okresie nie dotyczyły
Spółki.


CZĘŚĆ I - POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

I.Z.1.20 [Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej] zapis przebiegu obrad walnego
zgromadzenia w formie audio lub wideo
Komentarz: Zasada nie ma zastosowania, gdyż w Spółce nie jest prowadzony zapis elektroniczny przebiegu
obrad Walnego Zgromadzenia.


CZĘŚĆ III – SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej
zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz: Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wyodrębniono odrębnej komórki zajmującej się audytem
wewnętrznym, ani nie wyznaczono jednej konkretnej osoby do sprawowania tej funkcji.
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej
funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o
których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz: Zasada jest stosowana w organicznym zakresie. W Spółce nie wyodrębniono odrębnej komórki
zajmującej się audytem wewnętrznym. Sprawozdanie odnośnie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego przedstawia Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki.


CZĘŚĆ IV – WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile
spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
Komentarz: Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Konieczność stosowania powyższych zasad nie znalazła
odzwierciedlenia w oczekiwaniach akcjonariuszy.
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IV.R.3 Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu
w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych
14 związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach,
w których są one notowane.
Komentarz: Zasada nie ma zastosowania. Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych będących
przedmiotem obrotu w krajach innych niż Polska.
IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz
inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansów
Komentarz: Członkowie organów Spółki uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w miarę możliwości.
Biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu, żaden z akcjonariuszy nie zgłaszał potrzeby uczestnictwa
członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z przepisami KSH oraz
Regulaminu WZA akcjonariusze mają prawo zgłaszać do Spółki pytania bądź swoje wątpliwości na piśmie.


CZĘŚĆ V – KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu
interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje
wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów
interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej
lub zagrożonej konfliktem interesów.
Komentarz: Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie. Spółka nie posiada wewnętrznych regulacji
dotyczących sprecyzowania kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów.
Spółka stosuje tą zasadę ad hoc, tj. zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza w poszczególnych przypadkach
oceniają możliwość powstania konfliktu interesów, kierując się interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.
Ponad to, zgodnie z Regulaminem Zarządu oraz Rady Nadzorczej, to członek Zarządu oraz członek Rady
Nadzorczej jest obowiązany poinformować na piśmie Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu o
zaistniałym konflikcie interesów lub możności jego powstania i do powstrzymania się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Na dzień dzisiejszy
dotychczasowe działania w tym zakresie Zarząd Spółki uznaje za wystarczające.


CZĘŚĆ VI – WYNAGRODZENIA

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki
Wynagrodzeń
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi,
długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z
jakichkolwiek przyczyn
Komentarz: Powyższa zasada nie była stosowana w 2019 roku w Spółce w całości, ze względu na fakt, iż Spółka
nie przyjęła dotychczas formalnie regulaminu określającego politykę wynagrodzeń i zasad jej ustalania dotyczącą
członków organów nadzorujących i zarządzających.
Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z odpowiednim rozeznaniem, a dla kluczowych
menedżerów Zarząd, uwzględniając standardy rynkowe, potrzeby i możliwości finansowe Spółki. YOLO S.A.
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publikuje w sprawozdaniu rocznym informacje na temat wypłaconego wygrodzenia organom Spółki, zgodnie z
obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych.
W Regulaminie wynagradzania Spółki nie ma zapisów dotyczących zapobieganiu jakimkolwiek formom
dyskryminacji poszczególnych osób bądź grup, gdyż Spółka uznaje takie zachowania za oczywiste i będące
standardem na rynku pracy.
Zgodnie z wymogami Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, znowelizowanej w lutym
2020 r. Spółka jest w trakcie opracowywania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i tym
samym zasada będzie stosowana w roku bieżącym.
VI.R.3 Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma
zastosowanie zasada II.Z.7. (kryteria niezależności)
Komentarz: Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, ani komitet
o innej nazwie, ale zajmujący się polityką wynagrodzeń.
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