Raport bieżący nr 56/2017/K
Data sporządzenia: 21 września 2017 r.
Temat: Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z
osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz raportu bieżącego nr 56/2017
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 do
Spółki wpłynęło powiadomienie od WJA Investments Ltd. dotyczące korekty zawiadomienia o
przeprowadzonej transakcji, przesłanego do Spółki w dniu wczorajszym.
W otrzymanej korekcie akcjonariusz wskazał, że prawidłowa data dokonania transakcji to
20 wrzesień 2017 r., nie jak wskazano pierwotnie – 13 wrzesień 2017 r.
W związku z powyższym Spółka dokonuje korekty raportu bieżącego nr 56/2017 w części
dotyczącej transakcji dokonanych przez WJA Investments Ltd.
Treść właściwego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym 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

WJA Investments Limited

a)

Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
zarządcze:
Wojciechem Andrzejewskim - Wiceprezesem Zarządu
YOLO S.A.
Pierwotne powiadomienie/zmiana
Zmiana (korekta błędnej daty transakcji objętych
powiadomieniem; było: 2017-09-13, powinno być 201709-20)
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
YOLO S.A.

b)

LEI

b)

3

259400MV19LBP8OGIC54

4

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,
Akcje
a) rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny
PLPRESC00018
b) Rodzaj transakcji
Zbycie
c)

Cena i wolumen

Cena
3,35 PLN
3,31 PLN
3,30 PLN
3,26 PLN
3,28 PLN
3,28 PLN
3,28 PLN
3,28 PLN
3,28 PLN

d)

e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

3 380
3,29 PLN
2017-09-20

Wolumen
120
700
500
680
300
300
150
530
100

f)

Miejsce transakcji

* Niepotrzebne skreślić

GPW, XWAR

