
Warszawa, 25 czerwca 2010 r. 

 

Sz. P. Akcjonariusze Quercus TFI S.A. potencjalnie uprawnieni do objęcia akcji „bonusowych” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zarząd Quercus TFI S.A. przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałą nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Quercus TFI S.A. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Spółka przeprowadzi emisję akcji „bonusowych”. 

Szczegółowe zasady emisji akcji „bonusowych” określa w/w Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 

27 kwietnia 2009 r. Zasady te zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. 

Zarząd Quercus TFI S.A. przypomina, że uprawnienie do objęcia akcji „bonusowych” przysługuje 

wyłącznie osobom, które objęły/nabyły akcje serii B1 lub C oferowane w ramach przeprowadzonej 

przez Spółkę w 2008 roku oferty prywatnej („Inwestorzy”). 

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki ustalił, że Inwestor 

zainteresowany objęciem akcji „bonusowych” jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie wystawione 

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki należące 

do Inwestora, jednoznacznie potwierdzające, że Inwestor nie zbył akcji Spółki: 

- od dnia ich objęcia/nabycia w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przez Spółkę w 2008 roku do dnia 

30 czerwca 2009 r. (co daje uprawnienie do nabycia 1 akcji „bonusowej” za 20 akcji Spółki objętych przez 

Inwestora, które nie zostały zbyte przez Inwestora w tym okresie), 

- od 30 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (co daje uprawnienie do nabycia kolejnej 1 akcji 

„bonusowej” za 20 akcji Spółki objętych przez Inwestora, które nie zostały zbyte przez Inwestora w tym 

okresie), 

bądź łącznie, od dnia ich objęcia/nabycia w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przez Spółkę w 2008 

roku do dnia 30 czerwca 2010 r. 

O ile wspomniany podmiot odmówi wystawienia takiego zaświadczenia, Inwestor zobowiązany jest 

przedstawić wyciąg (lub inny dokument) wystawiony przez ten podmiot przedstawiający historię rachunku 

papierów wartościowych i/lub transakcji w zakresie dotyczącym akcji Spółki posiadanych przez Inwestora, 

jednoznacznie potwierdzający, że Inwestor nie zbył akcji Spółki w w/w okresie. Wspomniane dokumenty 

muszą zawierać informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację tożsamości Inwestora. Z uwagi na 

niestandardowy zakres wymaganych dokumentów, Towarzystwo może zażądać przedstawienia 

dodatkowych informacji, jak również upoważnienia do uzyskania dodatkowych informacji dotyczących akcji 

Spółki bezpośrednio od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. 

Inwestorzy, którzy dotychczas złożyli dokumenty potwierdzające prawo do objęcia akcji „bonusowych” za 

okres od objęcia/nabycia przez Inwestora akcji Spółki w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przez 

Spółkę w 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 r. nie muszą składać ich ponownie i mogą złożyć dokumenty 

potwierdzające prawo do objęcia akcji „bonusowych” za okres od 30 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 

2010 r. 

Dokumenty potwierdzające prawo do objęcia akcji „bonusowych” należy złożyć w siedzibie Spółki do 

dnia 16 lipca 2010 r. 

 

Emisja akcji „bonusowych” przewidziana jest w lipcu 2010 roku. 

W celu objęcia akcji „bonusowych” konieczne będzie złożenie przez Spółkę oferty objęcia akcji i przyjęcie 

przez Inwestora tej oferty, w formie pisemnej, oraz opłacenie akcji. 

Zwracamy uwagę, że przyjęcie oferty oraz opłacenie akcji „bonusowych” jest warunkiem koniecznym 

do objęcia akcji „bonusowych”. Inwestor, który będzie uprawniony do objęcia akcji „bonusowych”, ale nie 

przyjmie w formie pisemnej oferty objęcia akcji „bonusowych” i nie opłaci akcji w terminie nie otrzyma 

akcji „bonusowych”. 

Przyjęcie oferty będzie możliwe w biurze Quercus TFI S.A. bezpośrednio po dostarczeniu zaświadczenia 

potwierdzającego prawo do objęcia akcji „bonusowych”. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Pawłem Pasternokiem tel.: +48 22 205 30 32 

lub pawel.pasternok@quercustfi.pl. 

 

Z poważaniem, 

Piotr Płuska 

Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A. 


