Raport bieżący nr 5/2018
Data sporządzenia: 22 stycznia 2018 r.
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 70/2017 dot. publikacji raportów okresowych w 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia
14 grudnia 2017 r. w przedmiocie publikacji raportów okresowych w 2018 r.
Z uwagi na sprzedaż 70% udziałów w spółce zależnej Presco Investments Ltd. w dniu 11 grudnia
2017 r. (raport bieżący nr 69/2017) oraz pozostałych 30% udziałów w dniu 22 stycznia 2018 r.
(raport bieżący nr 4/2018), Spółka utraciła status jednostki dominującej i nie funkcjonuje dłużej
w ramach grupy kapitałowej. W związku z tym, zmianie ulega zakres publikacji sprawozdań
finansowych Spółki, natomiast terminy publikacji raportów pozostają niezmienne.
Poniżej Spółka podaje aktualny harmonogram publikacji raportów:
1. Jednostkowy raport roczny oraz Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 21 marca
2018 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 29 sierpnia 2018 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku- 14 listopada 2018 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018
roku.

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