Raport bieżący nr 7/2021
Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.
Temat: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą
obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby
pełniące obowiązki zarządcze
Treść:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Pile (dalej: "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie
od podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu YOLO S.A., tj. od spółki Black Onyx Investments
Limited, o dokonanej transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść
otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

YOLO S.A. z siedzibą w Pile ul. dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła, 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 8 879 194,00 zł (w pełni opłacony).

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
YOLO S.A.

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
dłużny papier wartościowy
rodzaj instrumentu
PLPRESC00083
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Zbycie

c)

Cena i wolumen

a)

Black Onyx Investments Limited

Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Krzysztof Piwoński - Prezes Zarządu
Powiadomienie pierwotne

259400MV19LBP8OGIC54

Cena

Wolumen
101,5 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2021-04-14

f)

Miejsce transakcji

WBON – Catalyst rynek obligacji GPW

31530
31500
101,5 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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