Raport bieżący nr 69/2017
Data sporządzenia: 11 grudnia 2017 r.
Temat: Podpisanie umowy zbycia części udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść:
W nawiązaniu do RB nr 65/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania przez YOLO
S.A. („Spółka”) listu intencyjnego z Black Onyx Investments Limited („BOI”) oraz WJA
Investments Limited („WJA”), zarząd YOLO S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 roku
zawarta została umowa („Umowa”) sprzedaży 700 udziałów („Udziały”) podmiotu zależnego
YOLO pod firmą „Presco Investments Ltd.” z siedzibą na Malcie („Spółka Zależna”).
Sprzedawane Udziały reprezentują 70% kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Udziały nie są w
żaden sposób uprzywilejowane, są wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w tym z
tytułu zastawu lub użytkowania. Na mocy podpisanej Umowy BOI oraz WJA (łącznie
„Kupujący”) nabędą odpowiednio po 350 Udziałów.
Wstępna łączna cena sprzedaży Udziałów została ustalona na poziomie 12 935 244,00 PLN (18
478,92 PLN za 1 udział) i będzie płatna w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
Ostateczna cena sprzedaży Udziałów zostanie ustalona maksymalnie do dnia 31 grudnia 2017
roku m.in. w oparciu o wartość aktywów netto Spółki Zależnej według stanu na dzień 30
listopada 2017 roku. Na tej podstawie nastąpi ostateczne rozliczenie kwoty zapłaty
uwzględniające obniżenie lub podwyższenie ceny.
Przejście własności Udziałów na poszczególnych Kupujących nastąpi w momencie
poinformowania Spółki Zależnej przez danego Kupującego o zawarciu Umowy i tym samym
nabyciu określonej liczby Udziałów, nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy.
Zawarcie Umowy nie jest obwarowane warunkami zawieszającymi, a Umowa nie przewiduje
kar umownych. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie
stosowanych w tego typu transakcjach.
Jednocześnie Spółka informuje, że sprzedaż Udziałów następuje na rzecz podmiotów
powiązanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […].Powiązania pomiędzy Spółką a
Kupującymi polegają na tym, że Kupujący są podmiotami pośrednio kontrolowanymi przez
dwóch członków zarządu Spółki.
Umowę podpisano na mocy uchwały Zarządu YOLO S.A. z dnia 11 grudnia 2017 r. w
przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Udziałów oraz uchwały Rady Nadzorczej YOLO S.A.
z dnia 11 grudnia 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Udziałów.
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Emitent uznaje Umowę za znaczącą, z uwagi na wartość transakcji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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