Raport bieżący nr 12/2018
Data sporządzenia: 21 lutego 2018 r.
Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał
do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z
poźn. zm.):
- o nabyciu przez Spółkę 4 373 333 szt. akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018;
- o przekroczeniu progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu YOLO S.A.
Spółka nabyła akcje własne celem ich umorzenia, w związku z realizowanym skupem akcji
własnych przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 stycznia 2018
r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2018.
1.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału wynika z rozliczenia w dniu 21 lutego 2018 r. skupu akcji własnych ogłoszonego
przez Spółkę w dniu 7 lutego 2018 r. i zaksięgowania akcji nabytych na skutek odpowiedzi na
ofertę skupu akcji własnych na rachunku papierów wartościowych Spółki. W wyniku rozliczenia
Spółka nabyła 4 373 333 szt. akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018.

2.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów:
Przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, Spółka nie posiadała żadnych
akcji własnych, a tym samym jej udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosił 0%.

3.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Nabyte akcje własne stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają
do oddania 4 373 333 głosów stanowiących 32,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. akcje te nie
uprawniają do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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4.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.

5.

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy. Spółka nie zawierała żadnych umów, których przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

6.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w
art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt
2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych
instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub
może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy. Spółka nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

7.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b
ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych
instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Spółka nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

8.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.
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