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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Niniejszym Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął propozycję podziału zysku za
rok obrotowy 2017.
Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie przeznaczyło zysk Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 34 032
760,66 zł, w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących
ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A. posiadanych obecnie przez fundusze
inwestycyjne zarządzane przez Spółkę na sytuację tych funduszy inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących
uzyskaniu przez Spółkę pośredniej ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji
własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji
własnych, za maksymalną kwotę odpowiadającą zyskowi za rok obrotowy 2017, w okresie pięciu lat od udzielenia
tego upoważnienia.
Przyszłe decyzje Zarządu w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie wyżej wymienionego
upoważnienia Walnego Zgromadzenia będą zależały od rozwoju sytuacji w zakresie wyżej wymienionych obligacji
GetBack S.A., przyszłych wyników finansowych Spółki, spełniania wymogów kapitałowych oraz spełniania kryteriów
określanych w obecnym i przyszłych stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących polityki
dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto, w zależności od wyżej wymienionych czynników,
Zarząd będzie mógł przeprowadzić jeden lub więcej programów skupu akcji własnych.
Zarząd zwraca szczególną uwagę inwestorów, że ww. upoważnienie do przeprowadzenia skupu akcji własnych
inaczej niż w latach ubiegłych nie zobowiązuje Zarządu do przeprowadzenia ww. operacji w danym roku a jedynie
daje możliwość przeprowadzenia takiej operacji w terminie 5 lat od powzięcia przedmiotowej uchwały. Tym
samym inwestorzy powinni mieć na względzie ryzyko, że Zarząd może nie skorzystać z ww. uprawnienia i skup
akcji własnych z uwagi na ww. czynniki może nie zostać przeprowadzony.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzenie skupu akcji własnych jest uzależnione
od podjęcia stosownej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
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