Raport bieżący nr 38/2018
Data sporządzenia: 3 września 2018 r.
Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku z umorzeniem akcji własnych
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”), na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej zawiadamia, że w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 37/2018 z 31 sierpnia 2018 r., a które nastąpiło w wyniku umorzenia akcji
własnych Spółki, zmniejszył się udział Spółki w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Spółka informuje o przekroczeniu w dół
progu 25%, 20%, 15%, 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie Spółka nie posiada żadnych
akcji własnych.
Treść zawiadomienia wysłanego do KNF oraz GPW znajduje się poniżej.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów wynika z zarejestrowania w
dniu 31 sierpnia br. przez właściwy Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
umorzenie 4 373 333 szt. akcji własnych Spółki, 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 zmianą udziału, Spółka posiadała 4 373 333 szt. akcji własnych, które stanowiły 32,99%
udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcjom przysługiwało 4 373 333 głosów na walnym
zgromadzeniu, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 32,99%, przy czym
zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. akcje te nie uprawniały do oddania głosów.
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:
Po rejestracji umorzenia akcji, a tym samym obniżenia kapitału zakładowego, Spółka nie posiada
żadnych akcji własnych, a tym samym jej udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 0%.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje

spółki:
Nie dotyczy.

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 8 879 194,00 zł (w pełni opłacony).

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 art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 i jej

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma głosów: 4 373 333, ich udział w ogólnej liczbie głosów: 32,99%.
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