UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A.
W DNIU 13 LUTEGO 2017 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 rozwiązania kapitału rezerwowego na pokrycie
wydatków na skup akcji własnych
Z uwagi na fakt, iż w ciągu jednego roku od dnia 28 maja 2014 roku, tj. od dnia powzięcia
Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do
nabywania akcji własnych Spółki na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki nie podjął żadnych czynności w tym zakresie i w
związku z tym upoważnienie, o którym jest mowa w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, wygasło, niezasadne jest utrzymywanie przez Spółkę kapitału
rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Kapitał rezerwowy na podstawie Uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został utworzony z zysków wypracowanych przez
Spółkę w latach poprzednich, które mogły podlegać dystrybucji do akcjonariuszy. W związku z
powyższym rozwiązanie tego kapitału rezerwowego i jego przeksięgowanie do kapitałów
zapasowych zwiększa zdolność dywidendową Spółki i pozwala na wypłatę wyższej dywidendy
do akcjonariuszy.
3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku netto Spółki z lat poprzednich
osiągniętego do dnia 31 grudnia 2015 roku
YOLO S.A. dysponuje istotną nadwyżką gotówki, która pozwala Zarządowi Spółki na
rekomendowanie wypłaty do akcjonariuszy dywidendy z niepodzielonych zysków z lat
poprzednich wykazywanych w kapitałach zapasowych Spółki.
Utworzenie kapitału rezerwowego z części niepodzielonych zysków YOLO S.A. z lat
poprzednich na pokrycie wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z wezwaniem na
skup akcji własnych, które zostało rozliczone w dniu 24 października 2016 roku, wynika
wprost z Uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r., która
upoważniła Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych do kwoty 74.000.000,00
PLN wynikającej z niepodzielonych zysków Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. Utworzony
kapitał rezerwowy posłuży do rozliczenia ww. skupu akcji własnych po dokonaniu umorzenia
akcji własnych będących w posiadaniu Spółki.
Utworzenie kapitału rezerwowego z części niepodzielonych zysków YOLO S.A. z lat
poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ma na celu wypłatę nadwyżki
środków pieniężnych posiadanych przez YOLO S.A. do akcjonariuszy.

