UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 21.08.2017 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 w sprawie umorzenia akcji własnych
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją wykonania przez Spółkę Uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku w przedmiocie
upoważnienia zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia. W
wyniku Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.
(obecnie YOLO S.A.) z dnia 14 września 2016 r. przygotowanego przez Dom Maklerski
mBanku z siedzibą w Warszawie i rozliczonego w dniu 24 października 2016 r. Spółka nabyła,
w celu umorzenia 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta
sześćdziesiąt trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.
(słownie: jeden złoty) każda. Jednym z celów zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia jest więc umorzenie przedmiotowych akcji własnych.
3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki
Na podstawie uchwały nr 4 Spółka dokonuje umorzenia akcji własnych. Jednocześnie z uwagi
na zdematerializowanie wszystkich akcji Spółki zapisanych w KDPW pod kodem
PLPRESC00018 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do
numeru, nie jest możliwe określenie serii i numeru akcji, które zostaną umorzone i tym
samym odpowiedniej zmiany statutu Spółki. Wobec powyższego celowa jest zmiana
oznaczenia wszystkich akcji Spółki na serię A, co umożliwi precyzyjne wskazanie obecnego
kapitału zakładowego. Zmiana oznaczenia akcji Spółki nie wpływa na prawa z tych akcji
wynikające.
4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany
Statutu Spółki.
Konieczność obniżenia kapitału zakładowego i w konsekwencji zmiany statutu Spółki w tym
zakresie jest wynikiem podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO
S.A., na podstawie której umorzono 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem
tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji własnych. Na podstawie art. 360 ust. 1 kodeksu spółek
handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, a uchwała o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto
uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji
warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o
dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki na rynek
regulowany.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do
objęcia akcji serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Warranty
Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego
przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych
dla pracowników Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz osób, mających wpływ na wyniki i rozwój
Spółki oraz budowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki. Jest to szczególnie istotne na
obecnym etapie rozwoju Spółki i wiąże się z rozpoczęciem działalności przez Spółkę w nowej
branży (consumer finance). Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa
emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów
Subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii B leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

