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Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Betplay
International sp. z o.o. (akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego)
zgłoszenie kandydatury p. Dawida Prysaka jako członka Rady Nadzorczej Emitenta, w ramach pkt 5 ppkt h
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 czerwca 2021 r.
W załączeniu przekazujemy notę biograficzna kandydata. Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny
spełniania przez p. Dawida Prysaka wymogów określonych w przepisach prawa wskazanych w projekcie
uchwały nr 24/2021 w związku z ewentualnym powołaniem w skład Rady Nadzorczej Spółki zostały złożone u
Emitenta i zostaną udostępniane akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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