UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 09.05.2017 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2016
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 Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy na Walnym
Zgromadzeniu umożliwia art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach
pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Grupy Kapitałowej oraz ocenić pracę Zarządu w
tym zakresie i kondycję finansową Grupy. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej
odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2016
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.
5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku
obrotowym 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty
Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą podziału zysku netto YOLO S.A. za rok
obrotowy 2016 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę oraz nadwyżkę
środków pieniężnych, którą dysponuje Spółka, która to 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.
6. Uzasadnienie uchwał nr 8-17 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.

7. Uzasadnienie uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę,
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Pile (64-920)
przy ul. Witaszka 6
Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej przy ul. Witaszka 6 w Pile, na której od
2013 roku realizowana jest inwestycja polegająca na budowie nowoczesnego budynku
biurowego ONYX BUSINESS POINT. Biurowiec ten miał pierwotnie pełnić rolę nowej siedziby
Centrum Operacyjnego YOLO S.A. w Pile i być w istotnej części wykorzystywany na potrzeby
Spółki. We wrześniu 2016 r. Zarząd Spółki ogłosił nową strategię YOLO S.A. na lata 20162018, będącą pochodną sprzedaży przez Grupę Kapitałową YOLO w kwietniu 2016 r.
wszystkich portfeli wierzytelności nabytych historycznie na rynku polskim oraz zaprzestania
przez Spółkę świadczenia usług windykacji oraz zarządzania portfelami funduszy
sekurytyzacyjnych. W związku ze znacznym ograniczeniem zatrudnienia w Centrum
Operacyjnym Spółki oraz rozpoczęciem przez YOLO S.A. działalności w sektorze consumer
finance, ogłoszona we wrześniu 2016 r. strategia przewiduje, że po zakończeniu inwestycji
biurowiec ONYX BUSINESS POINT wraz z nieruchomością gruntową zostanie sprzedany.
Sprzedaż biurowca ONYX BUSINESS POINT wraz z nieruchomością gruntową pozwoli Spółce
skupić się na jej podstawowym biznesie, jakim jest działalność consumer finance, zaś środki
pozyskane ze sprzedaży biurowca posłużą do sfinansowania wypłaty dywidendy z zysku netto
Spółki wykazanego w roku obrotowym 2016.

