
PYTANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD, 

ZADAWANE PRZED I W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WRAZ Z 

ODPOWIEDZIAMI NA ZADAWANE PYTANIA 

 

W sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 

25.04.2014 r., nie zostały zadane przez akcjonariuszy żadne pytania przed tym zgromadzeniem. 

 

Poniżej zostało zamieszczone streszczenie pytań akcjonariuszy dotyczących punktu 6d porządku 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25.04.2014 r. zadanych w trakcie tego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadane pytania. 

 

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25.04.2014 r., nie zostały 

zadane przez akcjonariuszy żadne pytania dotyczące innych punktów porządku obrad. 

 

Pełny zapis audio-wizualny przebiegu Walnego Zgromadzenia, zawierający w/w pytania i 

odpowiedzi, jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.quercustfi.pl). 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące punktu 6d porządku obrad (zgodnie z w/w wyjaśnieniami): 

1. Jakie są plany Spółki związane z zakupem BPH TFI? 

Na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu, Pan Sebastian Buczek:  

Zarząd nie komentuje sytuacji BPH TFI. Natomiast zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu 

obecnie prawdopodobieństwo zrealizowania tego lub podobnego projektu w najbliższym czasie nie 

jest wysokie. 

2. Jak będzie określana cena skupu Akcji Własnych Spółki (która ma być jednakowa dla akcji 

imiennych i akcji na okaziciela, a inny jest tryb składania ofert)? 

Na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu, Pan Sebastian Buczek:  

Cena skupu akcji własnych w uchwale jest podana na poziomie nie większym niż 10 zł i będzie 

jednakowa dla obu transz. Nie jest możliwe, aby akcje były skupowane w innej cenie od 

akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela i od akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

3. Kto będzie ponosił koszty umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach skupu Akcji Własnych 

Spółki; czy również akcjonariusz, czy tylko Spółka? 

Na pytanie odpowiedział Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Pan Artur Paderewski:  

Uchwała przewiduje maksymalną wysokość kosztów, które Spółka może ponieść z tytułu 

przeprowadzenia skupu akcji własnych. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie określić 

ostatecznej wysokości tych kosztów, gdyż będą uzależnione od kosztów, które Spółka poniesie na 

rzecz firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyła w skupie akcji własnych. Koszty podatkowe 

będą zależały od formuły skupu tzn. czy będzie on dokonywany za pośrednictwem domu 

inwestycyjnego, czy też tylko w oparciu o umowy cywilno-prawne. 

4. Czy fundusz przeznaczony na skup akcji imiennych, który nie zostanie wykorzystany będzie 

przechodził na skup akcji na okaziciela i odwrotnie? 

Na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu, Pan Sebastian Buczek:  

Przeniesienie kwot pomiędzy transzami nie jest możliwe. Jest określona pula środków, które są 

przeznaczone na wykup akcji w drodze buyback’u od akcjonariuszy posiadających akcje na 

okaziciela. Trudno określić ile osób ostatecznie zgłosi chęć sprzedaży posiadanych akcji. Według 

naszych szacunków powinno być to dziewięćdziesiąt kilka procent. W przypadku akcji imiennych 

zakładamy podobną sytuację, tzn. jest określna pula środków przeznaczonych na skup tych akcji. 

5. Czy akcjonariusz będzie ponosił koszty skupu akcji własnych Spółki (dotyczy akcji na okaziciela)? 

Na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu, Pan Sebastian Buczek:  

Akcjonariusz będzie ponosi koszty związane z wydaniem świadectwa potwierdzającego posiadanie 

akcji, zgodnie z tabelą opłat danego biura maklerskiego. Zaświadczenie będzie przekazywane 

przez akcjonariusza do biura maklerskiego przeprowadzającego skup akcji. 

6. Czy Spółka nie obawia się zmiany postrzegania przez rynek ze spółki dywidendowej na inną? Czy 

można nakreślić ramy strategii wypłaty dywidendy w kolejnych latach? Czy jest to (skup akcji 

własnych) jednorazowe odstępstwo od reguły (wypłaty dywidendy)? 



Na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu, Pan Sebastian Buczek:  

Nie zmienia się polityka Spółki co do dystrybucji zysku. Zgodnie z polityką Spółki do 100% zysku 

powinno być dystrybuowane do akcjonariuszy. Do tej pory w strategii był zapis, że w formie 

dywidendy dlatego jako Spółka nie mogliśmy publicznie zaproponować, żeby dystrybucja zysku 

nastąpiła w formie buyback’u. Mi jako akcjonariuszowi takie prawo przysługiwało. Dużo będzie 

zależało od dzisiejszego głosowania, czy inwestorzy przyjmą taką formę dystrybucji zysku do 

akcjonariuszy. Chciałbym Państwa zapewnić, że naszą intencją jest zrobienie tego w sposób jak 

najbardziej transparentny i z korzyścią dla akcjonariuszy. Dzisiejsza uchwała będzie dla Zarządu 

swego rodzaju papierkiem lakmusowym, odpowiadającym na pytanie czy tego typu forma 

dystrybucji zysku jest akceptowalna dla akcjonariuszy. Jeżeli się okaże, że nie jest to pewnie nie 

będziemy wracali do tej propozycji. Jeżeli okaże się, że jest akceptowana to prawdopodobnie 

rozważymy zmianę zapisu w polityce spółki dotyczącego sposobu dystrybuowania zysku 

wskazując, że może się odbywać w formie dywidendy lub buyback’u. Buyback jest powszechnie 

stosowanym narzędziem na wszystkich cywilizowanych rynkach finansowych włączając w to 

najbardziej rozwinięty rynek amerykański i skończywszy na naszym rynku, gdzie sytuacje kiedy 

spółki skupują własne akcje nie należą już w tej chwili do rzadkości. Jeszcze raz chciałbym 

podkreślić, że naszą intencją jest zrobienie tego w sposób korzystny dla akcjonariuszy. Traktujemy 

to jako ekwiwalent dywidendy. Zakładamy, że część akcjonariuszy może uważać nieco inaczej – 

może uważać, że jeżeli spółka wypłaca dywidendę to jest spółką dywidendową, a jak 

przeprowadza buyback to nie jest spółka dywidendową. Każdy akcjonariusz ma prawo do 

własnego osądu, dla nas istotne jest, że środki wracają do akcjonariuszy, a nie są przetrzymywane 

przez Spółkę. 

 


