POLITYKA WYNAGRODZEŃ
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
YOLO S.A.
1. Wynagrodzenie członków Zarządu YOLO S.A. może składać się z:
a. Elementów stałych – przy czym łączna wartość stałego elementu wynagrodzenia nie
powinna przekraczać wartości 35 000 zł miesięcznie w przypadku członka Zarządu i 50 000
zł miesięcznie w przypadku Prezesa Zarządu;
b. Elementów zmiennych – w postaci premii uznaniowych dla członków Zarządu, które mogą
zostać przyznane wyłącznie w drodze uchwały Rady Nadzorczej spółki. Przy czym łączna
kwota premii uznaniowych przyznanych członkowi Zarządu w trakcie roku finansowego
nie może przekroczyć 10% wartości łącznej wartości stałego elementu wynagrodzenia
członka zarządu w tym samym okresie;
c. Instrumentów finansowych – w postaci warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje
YOLO S.A. w sytuacji, gdy w Spółce obowiązuje Program Motywacyjny obejmujący
członków Zarządu;
d. Innych świadczeń pieniężnych – w postaci wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, w
przypadku zawarcia umów o zakazie konkurencji między YOLO S.A. z członkami Zarządu
spółki. Wynagrodzenie za zakaz konkurencji wypłacane jest przez Spółkę dopiero w
okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia współpracy między Spółką a danym członkiem
Zarządu, a jego wartość miesięczna może kształtować się w przedziale 25%-100%
średniego łącznego (elementy stałe i zmienne) miesięcznego wynagrodzenia członka
Zarządu w okresie ostatnich 3 miesięcy współpracy ze Spółką.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. może składać się z:
a. Elementów stałych – przy czym stały element wynagrodzenia nie powinien przekraczać
wartości 5 000 zł miesięcznie;
b. Instrumentów finansowych – w postaci warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje
YOLO S.A. w sytuacji, gdy w Spółce obowiązuje Program Motywacyjny obejmujący
członków Rady Nadzorczej;
c. Elementy zmienne – brak. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. nie
obejmuje elementów zmiennych.
3. Podstawa wypłaty wynagrodzenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej YOLO
S.A. na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
a. Prezes Zarządu YOLO S.A. – otrzymuje wynagrodzenie z tytułu:
i. Powołania na stanowisko Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą – na okres kadencji
Zarządu YOLO S.A., która to kadencja zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. sprawozdania finansowego
za rok 2021, tj. na okres 3 letni. Wynagrodzenie przestaje być również należne z chwilą
odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą lub rezygnacji z funkcji

Prezesa Zarządu lub decyzji Rady Nadzorczej o zniesieniu wynagrodzenia dla Prezesa
Zarządu z tytułu powołania.
ii. Umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz YOLO S.A. – zawartej na czas
nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy czym umowa może
zostać rozwiązana w krótszym okresie za porozumieniem stron lub rozwiązania przez
daną stronę umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku zawinionego
niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania postanowień umowy przez drugą
stronę umowy.
b. Jeden z członków Zarządu YOLO S.A. – otrzymuje wynagrodzenie z tytułu:
i. Powołania na stanowisko członka Zarządu przez Radę Nadzorczą – na okres kadencji
Zarządu YOLO S.A., która to kadencja zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. sprawozdania finansowego
za rok 2021, tj. na okres 3 letni. Wynagrodzenie przestaje być również należne z chwilą
odwołania z funkcji członka Zarządu przez Radę Nadzorczą lub rezygnacji z funkcji
członka Zarządu lub decyzji Rady Nadzorczej o zniesieniu wynagrodzenia dla członka
Zarządu z tytułu powołania.
ii. Umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz YOLO S.A. – zawartej na czas
nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy czym umowa może
zostać rozwiązana w krótszym okresie za porozumieniem stron lub rozwiązania przez
daną stronę umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku zawinionego
niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania postanowień umowy przez drugą
stronę umowy.
iii. Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na okres 2018-2020 – w postaci przydziału
warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje YOLO S.A., przy czym warranty
subskrypcyjne przyznawane są nieodpłatnie, ale ich zamiana na akcje Spółki wymaga
opłacenia obejmowanych akcji na poziomie ich ceny emisyjnej równej 1,01 zł / akcję.
c. Jeden z członków Zarządu YOLO S.A. – otrzymuje wynagrodzenie z tytułu:
i. Umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz YOLO S.A. – zawartej na czas
nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy czym umowa może
zostać rozwiązana w krótszym okresie za porozumieniem stron lub rozwiązania przez
daną stronę umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku zawinionego
niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania postanowień umowy przez drugą
stronę umowy.
ii. Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na okres 2018-2020 – w postaci przydziału
warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje YOLO S.A., przy czym warranty
subskrypcyjne przyznawane są nieodpłatnie, ale ich zamiana na akcje Spółki wymaga
opłacenia obejmowanych akcji na poziomie ich ceny emisyjnej równej 1,01 zł / akcję.
d. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej YOLO S.A. otrzymują stałe jednakowe
wynagrodzenie kwartalne wyznaczone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki. O ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dokona zmian w zakresie
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie to obowiązuje przez okres
obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. sprawozdania finansowego za
rok 2021, tj. na okres 3 letni. Wynagrodzenie to przestaje być należne w przypadku
rezygnacji członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji lub w przypadku odwołania
członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub w przypadku
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znoszącej wynagrodzenia dla członka /
członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji.
4. Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu
a. Jak w wskazano w pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Zarządu YOLO
S.A. może składać się również z elementu zmiennego.
b. Zmienna część wynagrodzenia członka Zarządu YOLO S.A. nie ma charakteru stałego i
cyklicznego. Ta część wynagrodzenia członka Zarządu może zostać przyznana wyłącznie w
wyjątkowych okolicznościach, które są związane z finalizacją projektów, które mają
kluczowe i bezpośrednie znaczenie dla realizacji długoterminowej strategii biznesowej
Spółki oraz jej rentowności.
c. Przyznanie zmiennej części wynagrodzenia członkowi Zarządu Spółki może mieć miejsce,
albo na odpowiednio umotywowany wniosek danego członka Zarządu złożony do Rady
Nadzorczej lub z inicjatywy Rady Nadzorczej YOLO S.A.
d. Ocena, czy dany członek Zarządu kwalifikuje się do przyznania zmiennej części
wynagrodzenia oraz wartości tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszej Polityki Wynagrodzeń, należy do Rady Nadzorczej Spółki.
e. Co do zasady nie stosuje się mechanizmów odraczania wypłaty zmiennych składników
wynagrodzenia członków Zarządu. Ewentualne odroczenie wypłaty zmiennych
składników wynagrodzenia członków Zarządu może mieć zastosowanie, jeżeli taką
decyzję podejmie Rada Nadzorcza Spółki. Przyznane członkom Zarządu zmienne składniki
wynagrodzenia mają charakter ostateczny i bezzwrotny.
5. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych dla członków Zarządu
W dniu 21 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A.
wyraziło w drodze uchwały zgodę na przyjęcie Programu Motywacyjnego YOLO S.A. na lata
2018-2020 („Program Motywacyjny”). Uchwały NWZ YOLO S.A. dotyczyły również
warunkowego podwyższenia kapitału YOLO S.A. o 444 tys. sztuk akcji serii B o wartości
nominalnej 1,00 zł każda, w celu ich przydziału w zamian za warranty subskrypcyjne serii B
przewidziane do wydania uczestnikom Programu, z ograniczeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.

W gronie uczestników Programu Motywacyjnego jest dwóch członków Zarządu YOLO S.A. W
Programie Motywacyjnym nie uczestniczą Prezes Zarządu YOLO S.A. oraz członkowie Rady
Nadzorczej Spółki. Zasady uczestnictwa oraz przyznawania warrantów subskrypcyjnych w
ramach Programu Motywacyjnego reguluje Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty
przez Radę Nadzorczą YOLO S.A. w dniu 11 grudnia 2017 roku. Spółka może przydzielić
uczestnikom Programu Motywacyjnego nieodpłatne warranty subskrypcyjne serii B w
zależności od oceny realizacji Celów Indywidualnych poszczególnych uczestników Programu
Motywacyjnego oraz Celu Finansowego powiązanego z wynikami finansowymi YOLO S.A. W
przypadku członków Zarządu YOLO S.A. uczestniczących w Programie Motywacyjnym, roczne
Cele Indywidualne wyznaczane są i oceniane pod kątem realizacji przez Prezesa Zarządu YOLO
S.A. Również roczny Cel Finansowy YOLO S.A. wyznaczany się przez Prezesa Zarządu Spółki.
Następnie Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Nadzorczej o przyznanie określonej
liczby warrantów poszczególnym Członkom Zarządu. Warranty subskrypcyjne serii B
przydzielone uczestnikom Programu Motywacyjnego mogą zostać zamienione na akcje YOLO
S.A. pod warunkiem opłacenia ceny emisyjnej akcji na poziomie 1,01 zł / akcję. W przypadku
objęcia akcji YOLO S.A. uczestnicy Programu Motywacyjnego, w tym członkowie Zarządu,
zobowiązani są do wstrzymania się od zbycia objętych akcji Spółki przez okres 1. roku od dnia
ich objęcia („lock-up”) pod sankcją wykluczenia z Programu Motywacyjnego.
Do dnia uchwalenia niniejszej Polityki Wynagrodzeń, Spółka przydzieliła członkom Zarządu
YOLO S.A. odpowiednio 13 066 i 23 520 warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z
realizacji ich Celów Indywidualnych za rok 2018. Członkowie Zarządu nie dokonali konwersji
ww. warrantów subskrypcyjnych na akcje YOLO S.A.
6. Opis cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych
emerytur
a. YOLO S.A. nie wprowadziło dodatkowych programów emerytalno-rentowych i
programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
Spółki.
b. Należy jednak podkreślić, że od lipca 2020 r. YOLO S.A. zostanie objęte z mocy prawa
obowiązkiem uruchomienia Pracowniczego Programu Kapitałowego (PPK) dla wszystkich
pracowników Spółki, który to PPK może objąć również członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej Spółki. W przypadku braku rezygnacji z partycypacji w PPK ze strony członka
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, YOLO S.A. zamierza wdrożyć PPK przy
minimalnym dopuszczalnym prawem poziomie składki pracodawcy na PPK.
7. W jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i
rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń
Warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
nie stanowiły podstawowego punktu odniesienia w zakresie ustanawiania niniejszej Polityki
Wynagrodzeń. W ocenie Spółki, ze względu na skalę organizacji i biznesu YOLO S.A., nie
zachodzi obawa, że ustanowiony w Polityce Wynagrodzeń poziom wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będzie kształtował w zakresie budzącym wątpliwości

odnośnie zrównoważonego rozwoju Spółki, jak często ma to miejsce w przypadku wielkich
międzynarodowych korporacji notowanych na czołowych giełdach świata.
8. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz
przeglądu Polityki Wynagrodzeń
a. Polityka Wynagrodzeń stanowi podsumowanie obowiązujących dotychczas w YOLO S.A.
zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, uzupełnionych jedynie o
elementy wymagane prawem do uwzględnienia w Polityce Wynagrodzeń. Tym samym
opracowanie niniejszej Polityki Wynagrodzeń nie wymagało od Spółki przeprowadzania
szerokiego procesu decyzyjnego. W zakresie maksymalnych poziomów wynagrodzenia
członków Zarządu i Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń
Spółka kierowała się powszechnie dostępnymi danymi na temat wynagrodzeń członków
organów spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie.
b. Proces wdrożenia Polityki Wynagrodzeń, w przypadku jej przyjęcia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, będzie polegał na publikacji niniejszego dokumentu
zarówno na stronie internetowej YOLO S.A., jak również w zbiorze wewnętrznych
procedur Spółki. Za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń będzie odpowiedzialny Zarząd YOLO
S.A., a kontrolę procesu wdrożenia przeprowadzi Rada Nadzorcza Spółki.
c. Okresowe przeglądy Polityki Wynagrodzeń będą dokonywane przez Radę Nadzorczą
Spółki każdorazowo w trakcie przygotowywania corocznego sprawozdania o
wynagrodzeniach przez Radę Nadzorczą YOLO S.A.
9. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką
Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów
a. Celem uniknięcia konfliktu interesów wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej YOLO
S.A. we wszelkich aspektach (w szczególności – w zakresie składników wynagrodzenia i
jego wysokości) wyznaczane jest wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki.
b. Celem uniknięcia konfliktu interesów wyłącznie Rada Nadzorcza Spółki decyduje o:
i. Wyrażeniu zgody na zawarcie umów o pracę lub umów o współpracę między YOLO S.A.
a członkami Zarządu YOLO S.A., a także decyzji w zakresie parametrów finansowych
oraz innych kluczowych warunków tego rodzaju umów, o ile takie kluczowe warunki
nie są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (jak to ma miejsce
np. w przypadku warunków umów o pracę). Ponadto w takim przypadku to Rada
Nadzorcza Spółki wskazuje jednego ze swoich członków, który w występując w imieniu
Spółki podpisze umowę z członkiem Zarządu YOLO S.A;

ii. Wyznaczeniu wynagrodzenia członkom Zarządu YOLO S.A. z tytułu powołania do
Zarządu Spółki;
iii. Przyjęciu lub modyfikacji Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego
członków zarządu Spółki, który przewiduje możliwość otrzymania wynagrodzenia przez
członka Zarządu Spółki w formie instrumentów finansowych, o ile podstawą do
wdrożenia takiego Programu Motywacyjnego jest wcześniejsza uchwała Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
iv. Przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia (część zmienna wynagrodzenia) w ramach
niniejszej Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki;
v. Propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki
w ramach Programu Motywacyjnego, o ile Prezes Zarządu jest uczestnikiem Programu
Motywacyjnego, oraz o zaoferowaniu objęcia warrantów przez innych członków
Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
c. W przypadku identyfikacji konfliktu interesów w związku realizacją niniejszej Polityki
Wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej Spółki lub członkowie Zarządu Spółki, którzy
stwierdzili, że może dochodzić w tym zakresie do konfliktu interesów zobligowani są do
przedłożenia rozstrzygnięcia takiego konfliktu przez najbliższe Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki.
10. Wskazanie w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii
biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki
a. Polityka Wynagrodzeń została sformułowana w taki sposób, aby Spółka miała możliwość
pozyskania na rynku wysoko kwalifikowanych i doświadczonych członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej.
b. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje członków Zarządu YOLO S.A. są warunkiem
niezbędnym, aby Spółka działająca na trudnym i podlegających dynamicznie
zmieniającym się regulacjom polskim rynku usług finansowych mogła skutecznie
realizować strategię biznesową i zapewnić sobie długoterminową stabilność i rentowność.
Spółka monitoruje przy tym rynkowe poziomy wynagrodzeń członków zarządów spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które są publicznie
dostępne w raportach rocznych tych spółek, traktując zebrane dane jako benchmark. W
zmieniającym się dynamicznie otoczeniu regulacyjnym, które przekłada się na
rozszerzenie zakresu odpowiedzialności członków zarządów (np. wdrożenie
rozporządzenia MAR, liczne zmiany przepisów prawa podatkowego), Polityka
Wynagrodzeń pozwala w sposób elastyczny dostosować warunki wynagrodzenia
obecnych i przyszłych członków Zarządu YOLO S.A. zarówno do ich kwalifikacji i
doświadczenia, jak również do oczekiwań w zakresie ponoszonego ryzyka z tytułu
sprawowania funkcji członków zarządu. Reasumując Polityka Wynagrodzeń, w ocenie

Spółki, pozwala na utrzymanie w YOLO S.A. doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych
członków Zarządu, ewentualnie skuteczną rekrutację nowych członków Zarządu Spółki,
których wiedza, doświadczenie i kwalifikacje będą przekładać się na realizację strategii
biznesowej YOLO S.A. i zapewnienie Spółce długoterminowej stabilności i rentowności.
c. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. są warunkiem
realizacji przez Radę Nadzorczą w sposób właściwy jej funkcji nadzorczej przewidzianej
przepisami prawa. Należy również nadmienić, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa skład Rady Nadzorczej spółki publicznej, jaką jest YOLO S.A. powinien
spełniać określone kryteria w zakresie niezależności, wiedzy i doświadczenia członków
Rady Nadzorczej. Ponadto, w ramach Rady Nadzorczej Spółki działa Komitet Audytu Rady
Nadzorczej, którego członkowie, będący członkami Rady Nadzorczej, powinni również
spełniać kryteria przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Warto
również zaznaczyć, że w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu regulacyjnym, które
przekłada się na rozszerzenie zakresu odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
Polityka Wynagrodzeń pozwala w sposób elastyczny dostosować warunki wynagrodzenia
obecnych i przyszłych członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. zarówno do ich kwalifikacji i
doświadczenia, jak również do oczekiwań w zakresie ponoszonego ryzyka z tytułu
sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej. Reasumując Polityka Wynagrodzeń w
ocenie Spółki pozwala na utrzymanie w YOLO S.A. doświadczonych i wysoko
wykwalifikowanych członków Rady Nadzorczej, ewentualnie skuteczne uzupełnienie lub
rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki o nowe osoby, których wiedza, doświadczenie
i kwalifikacje będą przekładać się na właściwe wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji
nadzorczych, oraz realizację wymogów formalno-prawnych, nałożonych na rady
nadzorcze spółek publicznych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
11. Czasowe odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń
a. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej
Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować
o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń;
b. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Rady Nadzorczej
podjętej większością głosów. Uchwała powinna wskazywać na przyczynę odstąpienia oraz
maksymalny czas odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza w
drodze uchwały może również przedłużyć okres odstąpienia od stosowania Polityki
Wynagrodzeń, lecz na okres nie dłuższy niż do dnia najbliższego Zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Dalsze przedłużenie okresu
odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń wymaga zgody Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyrażonej w formie uchwały;
c. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć w szczególności sytuacji,
w której Spółka dla zabezpieczenia długoterminowych interesów i stabilności finansowej
będzie musiała np. podjąć decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń członków Zarządu lub

Rady Nadzorczej w celu utrzymania współpracy z tymi osobami lub np. w przypadku
konieczności rekrutacji nowego członka zarządu Spółki, którego oczekiwania finansowe
przekraczają poziomy maksymalne wskazane w niniejszej Polityce Wynagrodzeń, a który to
nowy członek Zarządu, posiada doświadczenie i wiedzę niezbędne dla Spółki ze względu
na realizację jej długoterminowych interesów.
d. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć każdego lub wszystkich
elementów Polityki Wynagrodzeń wedle uznania Rady Nadzorczej, w takim zakresie, jak to
jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt. c powyżej.

12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń
Zgodnie z art. 90 d. ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798, 2217), „Ustawa”, Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy YOLO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w Art. 90 d. ust. 3 pkt 1, ust.
4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy w graniach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w ramach zatwierdzenia niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

