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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Niniejszym Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął propozycję podziału zysku za 
rok obrotowy 2014.

Zgodnie z w/w propozycją Zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował aby Walne Zgromadzenie dokonało 
podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014, w kwocie 31 383 463,04 zł, w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji Walnego Zgromadzenia) – kwota 30 643 933,16 
zł (w przypadku wypłaty dywidendy - 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję),
b) na kapitał zapasowy lub rezerwowy (do decyzji Walnego Zgromadzenia) – kwota 739 529,88 zł.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wypłacenie dywidendy lub przeprowadzenie skupu akcji 
własnych jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI 
S.A.

W związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji 
finansowych z dnia 2 grudnia 2014 r. Emitent wskazuje, że przy założeniu wypłaty dywidendy lub przeprowadzenia 
skupu akcji własnych na w/w poziomie, kapitały własne i wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego będą 
znajdowały się na poziomie zezwalającym na wypłatę do 100% zysku wypracowanego w 2014 r. 

Dodatkowo Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął nową treść polityki 
dywidendy. W/w dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
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