Raport bieżący nr 11/2018
Data sporządzenia: 21 lutego 2018 r.
Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął
informację, że w wyniku rozliczenia oferty skupu akcji własnych ogłoszonej w dniu 7 lutego
2018 r. Spółka nabyła łącznie 4 373 333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące
trzysta trzydzieści trzy) szt. akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Nabyte akcje stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadają 4 373 333
głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu
z akcji własnych.
Spółka nabyła akcje za łączną kwotę 15 087 998,85 zł (piętnaście milionów osiemdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100). Cena za jedną akcję była
jednakowa i wyniosła 3,45 zł (średnia cena jednostkowa).
Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Biura Maklerskiego
Alior Bank S.A. Akcje zostały nabyte na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych
Spółki w celu umorzenia udzielonego Zarządowi Spółki w drodze uchwały nr 4 przyjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2018 r. oraz na podstawie art.
362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
Poza wskazanymi wyżej akcjami, Spółka nie posiada innych akcji własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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