Raport bieżący nr 38/2017
Data sporządzenia: 21 lipca 2017 r.
Temat: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące 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 Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21
lipca 2017 r. otrzymał od podmiotu Black Onyx Investments Limited oraz WJA Investments
Limited powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanych powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o których 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

Black Onyx Investments Limited

Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
zarządcze - Krzysztofem Piwońskim, Prezesem Zarządu
YOLO S.A.
pierwotne

259400MV19LBP8OGIC54

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
4.1. Opis instrumentu finansowego,
Obligacje
rodzaj instrumentu
a)
Kod identyfikacyjny
Seria F
b)
Rodzaj transakcji
Przydział obligacji
4

c)

Cena i wolumen

Cena w PLN
100.00

d)

e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

60 000
100.00 PLN
2017-07-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu

* Niepotrzebne skreślić

Wolumen
60 000

Notification of transactions as referred to
in Article 19(1) of the MAR

1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name/Full name of entity

2

Reason for notification

a)

Position/status

b)

Initial notification/amendment

3
a)

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or
auction monitor
Name
YOLO S.A.

b)

LEI Code

Black Onyx Investments Limited

A legal person closely associated with the person holding
managerial responsibilities - Krzysztof Piwoński, President
of YOLO S.A.
Initial notification

259400MV19LBP8OGIC54

4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type od instrument; (ii) each
type of transaction; (iii) each date; (iv) each place where transactions have been conducted
4.1. Description of the financial
Bond
a)
instrument, type of instrument
Identification Code
Series F
b)
Type of transaction
Allotment of bonds
c)

Price and volume

Price (PLN)
100.00

d)

e)

Aggregated information
- Aggregated volume
- Price
Date of transaction

60 000
100.00 PLN
2017-07-20

f)

Place of transaction

Outside a trading venue

Volume
60 000

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o których 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

WJA Investments Limited

Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
zarządcze – Wojciechem Andrzejewskim, Wiceprezesem
Zarządu YOLO S.A.
pierwotne

259400MV19LBP8OGIC54

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
4.1. Opis instrumentu finansowego,
Obligacje
rodzaj instrumentu
a)
Kod identyfikacyjny
Seria F
b)
Rodzaj transakcji
Przydział obligacji
4

c)

Cena i wolumen

Cena w PLN
100.00

d)

e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

20 000
100.00 PLN
2017-07-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu

* Niepotrzebne skreślić

Wolumen
20 000

Notification of transactions as referred to
in Article 19(1) of the MAR

1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name/Full name of entity

2

Reason for notification

a)

Position/status

b)

Initial notification/amendment

3
a)

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or
auction monitor
Name
YOLO S.A.

b)

LEI Code

WJA Investments Limited

A legal person closely associated with the person holding
managerial responsibilities – Wojciech Andrzejewski, VicePresident of YOLO S.A.
Initial notification

259400MV19LBP8OGIC54

4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type od instrument; (ii) each
type of transaction; (iii) each date; (iv) each place where transactions have been conducted
4.1. Description of the financial
Bond
a)
instrument, type of instrument
Identification Code
Series F
b)
Type of transaction
Allotment of bonds
c)

Price and volume

Price (PLN)
100.00

d)

e)

Aggregated information
- Aggregated volume
- Price
Date of transaction

20 000
100.00 PLN
2017-07-20

f)

Place of transaction

Outside a trading venue

Volume
20 000

