UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 7 MAJA 2021 R.

1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
YOLO S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz jasne i
czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania
przebiegu obrad jest uzasadnione.
2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2020
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Spółki oraz
ocenić pracę jej statutowego organu i kondycję finansową Spółki. Pozytywna rekomendacja Rady
Nadzorczej odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2020
Rada Nadzorcza przedstawia Sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Rada
Nadzorcza działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i własnego Regulaminu. Rada
Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki wykonując swoje
obowiązki, dlatego podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.
4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020
Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą rozliczenia straty netto YOLO S.A. za rok
obrotowy 2020 w kwocie 3 230 431,63 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy
czterysta trzydzieści jeden i 63/100 złotych) z dochodów Spółki przyszłych okresów. Biorąc pod
uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, rekomendacja została przyjęta przez Radę
Nadzorczą Spółki. Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych.
5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie kontynuowania istnienia Spółki
Z uwagi na fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje ujemne kapitały własne oraz stratę
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału
zakładowego YOLO S.A., Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem
powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 397 KSH). Dyskusja w ww. kwestii
pozwala określić, że Spółka ma możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12
miesięcy. Z tego powodu podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.
6. Uzasadnienie uchwał nr 8-16 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów
statutowych Spółki
Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest obligatoryjne
zgodnie z art. 393 § pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala ocenić
pracę poszczególnych członków tych organów. Pozytywna ocena ich pracy uzasadnia podjęcie
uchwał w proponowanym kształcie.
.

