Raport bieżący nr 24/2018
Data sporządzenia: 5 kwietnia 2018 r.
Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja
od akcjonariusza WJA Investments Ltd. odnośnie zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha
Andrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w
związku z rezygnacją Pani Agnieszki Wiśniewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
z końcem kwietnia 2018 r.
Pan Andrzejewski wyraził zgodę na kandydowanie, ale jednocześnie oświadczył, że nie
spełnia wymagań stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej.
Pan Andrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys zgłoszonego kandydata.

YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372319, NIP 8971702186, Regon 020023793, kapitał zakładowy 13 252 527,00 zł (w pełni opłacony).

Wojciech Andrzejewski
Wykształcenie:
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | 2006 | GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW,
UNIWERSYTET GDAŃSKI I ERASMUS UNIVERSITY
· Executive MBA
MAGISTER EKONOMII | 2000 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
· Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:
1998 - 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (i jej prawni poprzednicy)
Współzałożyciel firmy w 1998 roku. W różnych okresach Prezes / Wiceprezes Zarządu. W całym okresie współtworzył
strategię rozwoju i pełnił nadzór nad jej wdrażaniem. Bezpośrednio zajmował się procesami inwestycyjnymi –
utrzymywaniem relacji z kluczowymi Klientami, pozyskiwaniem portfeli wierzytelności z rynku, nadzorem nad ich
wyceną oraz udziałem w komitetach inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne. W latach 2010 – 2016
bezpośrednio podlegały mu też działy zajmujące się HR-em, relacjami inwestorskimi oraz marketingiem i PR-em. W
roku 2011 brał bezpośredni udział w przygotowaniu do debiutu giełdowego, w 2012 w tworzeniu programu emisji
obligacji i pozyskaniu kapitału poprzez kolejne emisje. W 2015 był współtwórcą strategii wyjścia, zakładającą sprzedaż
aktywów grupy i wypłatę dywidendy do akcjonariuszy. Aktywnie współprzewodniczył zespołowi prowadzącemu
transakcję.
2009 – obecnie WJA Investments Limited - Director
Inwestycje kapitałowe, nadzór właścicielski i niekiedy zaangażowanie operacyjne w star-upach i firmach na wczesnym
etapie rozwoju. Inwestycje na rynkach finansowych i w certyfikaty funduszy inwestycyjnych.

2010 – obecnie Onyx Business Point
Projekt związany z zaprojektowaniem i budową najnowocześniejszego budynku biurowego w północnej Wielkopolsce.
Przewodniczył zespołowi pełniącemu nadzór inwestorski (jako wiceprezes zarządu YOLO S.A.) W 2017 r., po przejęciu
budynku przez Anpire Investments Sp. z o.o., Prezes Zarządu spółki zaangażowany operacyjnie w komercjalizację,
utrzymanie i rozwój obiektu.

2016 – 2018 Yolo S.A. – Wiceprezes Zarządu
Inwestor kapitałowy (pośrednio, poprzez WJA Investments Ltd.), zaangażowanie osobiste tylko do poziomu
reprezentacji nadzoru właścicielskiego.

Szkolenia i kursy:
2018 – licencja pilota turystycznego PPL(A)
2015 – Lean Six Sigma dla Menedżerów

2011 – Obowiązki informacyjne spółek publicznych
2010 – Obowiązki informacyjne i relacje inwestorskie w praktyce
2010 – Menedżer jako negocjator
2010 – Marketing strategiczny
2006 – Metody wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do analiz biznesowych
2004 – Fuzje i przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe
2003 – Szkoła komunikacji publicznej I i II stopnia

Zainteresowania i hobby:
Lotnictwo turystyczne, podróże, aktywne uprawianie sportu (tenis, golf, narty), kinematografia, gry komputerowe
(strategiczne i role-playing).
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