Raport bieżący nr 29/2017
Data sporządzenia: 6 czerwca 2017 r.
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2015, poz. 238) w dniu 6
czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F („Obligacje”).
Na mocy powyższej uchwały Zarząd Spółki postanowił wyemitować, w trybie oferty
prywatnej, korporacyjne, niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii F w liczbie do
80.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł każda, i łącznej wartości, liczonej
według wartości nominalnej jednej obligacji, do 8.000.000,00 zł.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż 30 września 2017 r.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100,00 zł.
Wypłata odsetek realizowana będzie w okresach 6 miesięcznych. Stawką referencyjną dla
określenia stopy procentowej jest sześciomiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 6M),
ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża wynosząca 6.19 punktu procentowego
w skali roku.
Termin wykupu Obligacji ustalono na 48 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup
Obligacji nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w „Warunkach Emisji Obligacji”,
które Zarząd Spółki ustali i udostępni na stronie korporacyjnej Spółki www.yologroup.pl.
Emisja Obligacji nie będzie realizowana w ramach programu emisji obligacji. Spółka nie
określiła celu emisji Obligacji.
Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu.
Zamiarem Spółki jest dematerializacja Obligacji, a następnie ich wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień 31 marca 2017 r., zgodnie z ostatnim
raportem okresowym za IQ2017 r. Spółka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych, a
wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań wynosiła:
 w ujęciu skonsolidowanym 9 449 tys. zł,
 w ujęciu jednostkowym 9 247 tys. zł.
Do czasu wykupu Obligacji Zarząd Spółki nie przewiduje trudności w wywiązywaniu się z
zobowiązań Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz.
259 ze zm.).

