
opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 r. 

 co do punktu 6a) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu 

QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych 

subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, 

QUERCUS Bałkany i Turcja, QUERCUS Short, QUERCUS Lev, QUERCUS Rosja za rok 

obrotowy 2010 oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS 

Absolute Return FIZ*. 

 co do punktu 6b) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 

 co do punkt 6c) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2010 roku zgodnie z 

wnioskiem Zarządu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 co do punktu 6d) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonywania swoich obowiązków: panu Sebastianowi 

Buczkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, panu Arturowi Paderewskiemu z 

wykonywania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, panu Piotrowi Płusce z 

wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, panu Pawłowi Cichoniowi z wykonywania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie 

udzielenia absolutorium jej członkom. 

 co do punktu 6e) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania 

opinii w sprawie udzielenia absolutorium jej członkom. 

 co do punktu 6f) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania 

opinii w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń jej członków. 

 co do punktu 6g) planowanego Porządku Obrad: Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 

Zgromadzeniu zatwierdzenie wyodrębnienia akcji serii A2* i B3, zamiany akcji imiennych na 

okaziciela, zmiany §8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A2* i B3 do obrotu na rynku 

regulowanym oraz ich dematerializacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* wobec zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ przez 

Zgromadzenie Inwestorów tego funduszu, w dniu 1 kwietnia 2011 r., ogłoszony projekt uchwały nie przewiduje 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ 

** wobec braku zainteresowania akcjonariuszy posiadających akcje serii A wydzieleniem akcji serii A2 i 

wprowadzeniem ich do obrotu, ogłoszony projekt uchwały nie przewiduje wydzielenia akcji serii A2 


