Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartosza Ostrowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
==================================================================================
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwala co następuje:
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym
brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej
akcji własnych w celu umorzenia.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
==================================================================================
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na
podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania
przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

12.000.000
90,54 %
12.000.000
12.000.000
0
0

==================================================================================
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w
celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki YOLO S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji
własnych Spółki serii A, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki
do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach
określonych poniżej:

§1
1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art.
362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia
30 czerwca 2018 r.
2) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, nie
większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaokrąglonej w dół do
jednej akcji tj.: nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta
trzydzieści trzy) akcji zwykłych seria A, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie:
jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRESC00018 („Akcje”).
3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie
może przekroczyć kwoty 17.493.332,00 PLN (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote), która stanowi iloczyn liczby skupionych akcji Spółki oraz
ceny maksymalnej nabycia jednej akcji, która nie może przekraczać 4,00 PLN (cztery złote).
4) Akcje Spółki zostaną nabyte przez Spółkę w drodze jednego zaproszenia do składnia ofert zbycia
akcji Spółki, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, za pośrednictwem profesjonalnego
podmiotu takiego jak firma inwestycyjna lub dom maklerski.
5) Upoważnia się Zarząd do określenia ceny nabycia jednej Akcji z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej
Uchwały oraz liczby nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
6) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej
wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§2
1) Ustala się, ze każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji może
złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu Akcji.
2) Jeżeli liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy, określoną przez Zarząd
zgodnie z § 1 pkt 5 powyżej, maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie Akcji
zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby
Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, w tym w szczególności do
wyboru podmiotu prowadzącego działalność maklerską i ustalenia warunków współpracy, który to
podmiot pośredniczyć będzie zaproszeniu do składania ofert zbycia akcji i rozliczeniu skupu Akcji.

§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich
dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej
Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§5
W celu umorzenia Akcji Spółki, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji przez Spółkę zgodnie z
treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał w
przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku
umorzenia Akcji.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

12.000.000
90,54 %
12.000.000
12.000.000
0
0

