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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 2015.

Zgodnie z w/w propozycją Zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował aby Walne Zgromadzenie dokonało 
podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie 30 487 350,24 zł, w następujący sposób:
a) na nabycie akcji własnych Spółki – kwota 29 794 033,00 zł, przy proponowanej cenie 9,50 zł za jedną akcję – 
poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, który zostanie utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych 
(„kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”),
b) na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki – kwota 80 000,00 zł – poprzez przekazanie na wyżej 
wymieniony kapitał rezerwowy,
c) na kapitał zapasowy – kwota 613 317,24 zł,
albo
a) na wypłatę dywidendy – kwota 29 794 039,31 zł, tj. 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) na akcję,
b) na kapitał zapasowy – kwota 693 310,93 zł,
do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie wyboru pomiędzy nabyciem akcji własnych a wypłatą dywidendy.

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 zakładów  
ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 1 grudnia 2015 r. Emitent wskazuje, że spełnia kryteria 
zezwalające na wypłatę do 100% zysku wypracowanego w 2015 r. 

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.
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