Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i
Rady Nadzorczej za 2020 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2020 ROK
(„Sprawozdanie o wynagrodzeniach”)
sporządzone w dniu 23 kwietnia 2021 roku

1.

Podstawa sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza zobligowana jest do sporządzenia corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i
Rady Nadzorczej, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w poprzednim roku obrotowym, zgodnie z
przyjętą Polityką Wynagrodzeń, na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o ofercie”).
Zgodnie z art. 90g ust. 4 Ustawy o ofercie, w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych
osobowych członków zarządu i rady nadzorczej, o których mowa w art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii
danych osobowych ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2.

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. w 2020 roku
2.1 Wynagrodzenia otrzymane przez Członków Zarządu YOLO S.A. w 2020 roku w podziale na
poszczególne składniki wynagrodzenia prezentuje poniższa tabela:

w PLN
Prezes Zarządu
Członek Zarządu nr 1
Członek Zarządu nr 2

Wynagrodzenie - część Udział Wynagrodzenie - część
stała
%
zmienna
240 000 zł 100.0%
0 zł
236 250 zł 100.0%
0 zł
192 000 zł 100.0%
0 zł

Udział
%
0.0%
0.0%
0.0%

Wynagrodzenie z tytułu
zakazu konkurencji
n/d (*)
0 zł
0 zł

Udział Łączne wynagrodzenie od
%
YOLO S.A.
n/d
240 000 zł
0.0%
236 250 zł
0.0%
192 000 zł

(*) Prezes Zarządu nie jest stroną umowy o zakazie konkurencji z YOLO S.A.

2.2 Wynagrodzenia otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. w 2020 roku w podziale na
poszczególne składniki wynagrodzenia prezentuje poniższa tabela:

w PLN
Przewodniczący RN
Wiceprzewodniczący RN
Członek RN nr 1
Członek RN nr 2
Członek RN nr 3 (***)
Członek RN nr 4 (****)

Wynagrodzenie - część
stała
9 301 zł
9 301 zł
9 497 zł
9 497 zł
2 604 zł
5 553 zł

Udział Wynagrodzenie - część
%
zmienna
100.0%
n/d (*)
100.0%
n/d (*)
100.0%
n/d (*)
100.0%
n/d (*)
100.0%
n/d (*)
100.0%
n/d (*)

Udział
%
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

Wynagrodzenie z tytułu
zakazu konkurencji
n/d (**)
n/d (**)
n/d (**)
n/d (**)
n/d (**)
n/d (**)

Udział Łączne wynagrodzenie od
%
YOLO S.A.
n/d
9 301 zł
n/d
9 301 zł
n/d
9 497 zł
n/d
9 497 zł
n/d
2 604 zł
n/d
5 553 zł

(*) Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń YOLO S.A. Członkowie RN otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe
(**) Członkowie RN Spółki nie są stroną umów o zakazie konkurencji z YOLO S.A.
(***) Członek RN do 9 kwietnia 2020 r.
(****) Członek RN od 7 maja 2020 r.
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2.3 Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz jego
poszczególne składowe są zgodne z Polityką Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętą przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2020 r., z uwagi na to, że:


Średnie miesięczne wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie przekracza kwoty 50 000 zł;



Średnie miesięczne wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie przekracza kwoty 35 000 zł;



Średnie miesięczne wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu i Członków zarządu nie przekracza
10% wartości ich wynagrodzeń stałych;



Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji dla Członków Zarządu nie było
wypłacane z uwagi na brak zakończenia współpracy między Członkami Zarządu i YOLO S.A.;



Średnie miesięczne wynagrodzenia stałe Członków Rady Nadzorczej nie przekraczały 5 000 zł;



Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano zmiennych składników wynagrodzenia.

2.4 Zdaniem Rady Nadzorczej wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyczynia
się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki
Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. w ocenie Rady
Nadzorczej gwarantuje możliwość pozyskania z rynku i utrzymania w YOLO S.A. wysokiej klasy
specjalistów pozwalających na profesjonalne zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki, jak
również długoterminowe budowanie przez Spółkę wartości dodanej dla akcjonariuszy i pozostałych
interesariuszy.
2.5 Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Nie miały zastosowania kryteria dotyczące wyników Spółki – Członkom Zarządu oraz Członkom Rady
Nadzorczej nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego zależnego od wyników Spółki.
2.6 Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz świadczenia
pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej
Dane dotyczące innych wynagrodzeń Członków Zarządu YOLO S.A. zaprezentowano w poniższej
tabeli.

w PLN
Prezes Zarządu
Członek Zarządu nr 1
Członek Zarządu nr 2

Łączne wynagrodzenie
od YOLO S.A.
240 000 zł
236 250 zł
192 000 zł

Wysokość wynagrodzenia od
podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej
n/d (*)
n/d (*)
n/d (*)

Świadczenia pieniężne lub niepieniężne
przyznane na rzecz osób najbliższych takich
osób
18 798 zł
0 zł
0 zł

(**)

(*) YOLO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej
(**) dotyczy wynagrodzenia dwóch Członków Rady nadzorczej powiązanych rodzinnie z Prezesem Zarządu

Dane dotyczące innych wynagrodzeń Członków RN YOLO S.A. zaprezentowano w poniższej tabeli.

w PLN
Przewodniczący RN
Wiceprzewodniczący RN
Członek RN nr 1
Członek RN nr 2
Członek RN nr 3 (***)
Członek RN nr 4 (****)

Łączne wynagrodzenie
od YOLO S.A.
9 301 zł
9 301 zł
9 497 zł
9 497 zł
2 604 zł
5 553 zł

Wysokość wynagrodzenia od
podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej
n/d (*)
n/d (*)
n/d (*)
n/d (*)
n/d (*)
n/d (*)

Świadczenia pieniężne lub niepieniężne
przyznane na rzecz osób najbliższych takich
osób
0 zł
240 000 zł
240 000 zł
0 zł
0 zł
0 zł

(*) YOLO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej
(**) dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu powiązanego rodzinnie z dwoma Członkami Rady Nadzorczej
(***) Członek RN do 9 kwietnia 2020 r.
(****) Członek RN od 7 maja 2020 r.
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(**)
(**)

2.7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki
wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany
2.7.1

Członkowie Zarządu

Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami w latach 2018-2020 obowiązywał w Spółce Program
Motywacyjny przyjęty w dniu 21 sierpnia 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy YOLO S.A. Program Motywacyjny zakończy się wraz z rozliczeniem 2020 roku po
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. sprawozdania
finansowego Spółki za 2020 rok. Przyznane nieodpłatnie w ramach Programu Motywacyjnego
Warranty Subskrypcyjne Serii B mogą zostać zamienione przez uczestników Programu
Motywacyjnego na akcje YOLO S.A. pod warunkiem opłacenia przez uczestnika 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.
W roku 2020 dwóm Członkom Zarządu, na podstawie zrealizowanych przez tych Członków Zarządu
Celów Indywidualnych na 2019 rok wyznaczonych w ramach Programu Motywacyjnego, zaoferowano
objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii B:


Członek Zarządu nr 1 – 13 440 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych;



Członek Zarządu nr 2 – 13 440 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych.

Obaj Członkowie Zarządu objęli wszystkie Warranty Subskrypcyjne zaoferowane im przez Spółkę.
Żaden z Członków Zarządu nie dokonał w 2020 roku zamiany posiadanych Warrantów
Subskrypcyjnych Serii B (objętych w 2020 roku lub w latach poprzednich) na akcje Spółki. Zgodnie z
warunkami Programu Motywacyjnego, Warranty Subskrypcyjne Serii B, których uczestnicy Programu
nie zamienią na akcje Spółki do końca grudnia 2021 roku wygasają.
2.7.2

Członkowie Rady Nadzorczej

Członkowie RN Spółki nie są uczestnikami Programu Motywacyjnego. Członkom RN nie przyznano i
nie zaoferowano instrumentów finansowych w 2020 roku.
2.8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników
wynagrodzenia przyznanych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
Członkom Zarządu oraz Członkom RN nie przyznano w 2020 roku zmiennych składników
wynagrodzenia.
3.

Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego
wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w
okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający
porównanie
Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza zdecydowała o pominięciu w
Sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacji dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie
była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. W związku z powyższym
prezentowane dane dotyczą wyłącznie 2020 roku. Dane w ujęciu rocznym zaprezentowane zostały w
poniższej tabeli:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tytuł - dane w ujęciu rocznym
Łączne wynagrodzenie - Prezes Zarządu
Łączne wynagrodzenie - Członek Zarządu nr 1
Łączne wynagrodzenie - Członek Zarządu nr 2
Łączne wynagrodzenie - Przewodniczący RN
Łączne wynagrodzenie - Wiceprzewodniczący RN
Łączne wynagrodzenie - Członek RN nr 1
Łączne wynagrodzenie - Członek RN nr 2
Łączne wynagrodzenie - Członek RN nr 3 (*)
Łączne wynagrodzenie - Członek RN nr 4 (**)
Strata netto Spółki
Średnie wynagrodzenie pracowników (***)

Rok 2020
240 000 zł
236 250 zł
192 000 zł
9 301 zł
9 301 zł
9 497 zł
9 497 zł
2 604 zł
5 553 zł
-3 230 432 zł
77 351 zł

(*) Członek RN do 9 kwietnia 2020 r.
(**) Członek RN od 7 maja 2020 r.
(***) Pracownicy nie będący Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej – średnie wynagrodzenie w przeliczeniu
na jeden pełny etat

4.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw
zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w
spółce
Spółka nie poczyniła żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, zaś Rada
Nadzorcza nie zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki na podstawie art. 90f
Ustawy o ofercie.

5.

Informacja, w jaki sposób w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona dyskusja na
temat Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2019 rok przeprowadzona przez Zwyczajne Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. została przyjęta przez Zwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2020 r. i obowiązuje od 2020 roku. W związku z powyższym
Rada Nadzorcza nie przygotowywała Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2019 rok.

Tadeusz Różański

______________________________________

Wojciech Piwoński

______________________________________

Artur Ciszewski

______________________________________

Wojciech Andrzejewski

______________________________________

Andrzej Makarewicz

______________________________________
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