Raport bieżący nr 6/2020
Data sporządzenia: 1 kwietnia 2020 r.
Temat: Odwołanie Strategii 2019-2021, wstrzymanie sprzedaży pożyczek i rozpoczęcie przeglądu
opcji strategicznych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) w dniu 1 kwietnia 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez
prezydenta uchwalonej uprzednio przez polski parlament Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ustawa
została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP późnym wieczorem dnia 31 marca 2020 r. Z inicjatywy
Tomasza Chróstnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w Ustawie tej znalazły
się przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i
pożyczek uregulowany w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Ustawą maksymalne koszty
poza odsetkowe dla kredytów i pożyczek na okres przekraczający 30 dni nie będą mogły być wyższe
niż 15% kwoty kredytu oraz dodatkowe 6% kwoty kredytu w skali roku, a łączna wartość kosztów
poza odsetkowych nie będzie mogła przekroczyć 45% kwoty kredytu. Ustawa w zakresie ww.
regulacji obejmuje kredyty i pożyczki udzielone od dnia wejścia Ustawy w życie, nie przewiduje
natomiast żadnego vacatio legis. Nowe regulacje mają obowiązywać przez 365 dni od wejścia Ustawy
w życie.
W ocenie Spółki tak daleko idące ograniczenie maksymalnego limitu kosztów poza odsetkowych
kredytów i pożyczek konsumenckich nie pozwala Spółce na kontynuowanie akcji pożyczkowej –
byłaby ona nierentowna. W szczególności biorąc pod uwagę istotnie wyższe ryzyko kredytowe w
warunkach

epidemii

COVID-19

i

będącego

jej

konsekwencją

radykalnego

spowolnienia

gospodarczego oraz niestabilnej sytuacji na rynku pracy.
Dlatego też Zarząd Spółki podjął decyzję o:
1. Odwołaniu Strategii YOLO S.A. na lata 2019-2021.
2. Wstrzymaniu do odwołania sprzedaży nowych pożyczek.
3. Rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez YOLO S.A.

Przegląd opcji strategicznych Spółki będzie obejmował, na dzień publikacji niniejszego raportu, dwa
możliwe scenariusze:
Scenariusz 1 – zakończenie działalności pożyczkowej na runku polskim, głęboka restrukturyzacja
kosztowa Spółki, koncentracja na zarządzaniu portfelem pożyczek udzielonych przez YOLO S.A.
przed ww. zmianą przepisów, spłata zadłużenia Spółki.
YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372319,
NIP 8971702186, REGON 020023793, kapitał zakładowy 8 879 194 zł (w pełni opłacony).

Scenariusz 2 – wznowienie działalności pożyczkowej na rynku polskim na istotnie zmienionych
parametrach oceny ryzyka (radykalne zwiększenie wymogów scoringowych wobec potencjalnych
klientów) lub zmiana oferty produktów finansowych oferowanych przez Spółkę na rynku polskim.
Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących odnośnie dalszych decyzji podjętych w
ramach przeglądu opcji strategicznych.
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