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Informacja prasowa 
 

Do obrotu giełdowego trafi blisko 57% akcji Quercus TFI S.A. 
 

 
Warszawa, 10 marca 2011 r. Quercus TFI S.A. opublikowało prospekt emisyjny związany z 
przeniesieniem notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie. 
W obrocie giełdowym znajdzie się ok. 40,4 mln akcji spółki, tj. 56,87% wszystkich akcji. 
Debiutowi nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji. 
 
Dotychczas na rynku NewConnect notowanych było 16,06 mln akcji, tj. 22,6% wszystkich akcji. 
Większość pozostałych akcji (53,95 mln) była akcjami imiennymi w posiadaniu głównie przez 
kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki. 
 
Do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie zostanie dopuszczonych łącznie 40 407 246 akcji, 
tj. 56,87% wszystkich akcji. Pozostałe akcje pozostaną akcjami imiennymi. W przyszłości mogą one 
również trafić do obrotu giełdowego. 
 
Kluczowi pracownicy oraz członek rady nadzorczej Spółki zawarli umowę lock-up, dotyczącą akcji, 
które zostaną wprowadzone do obrotu. Akcjonariusze będący stronami w/w umowy zobowiązali się 
do niesprzedawania (lub rozporządzenia w inny sposób) łącznie 11 460 000 akcji do 30 kwietnia  
2011 r. oraz 5 730 000 akcji – w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2011 r., a 30 kwietnia 2012 r.  
 
W 2010 r. przychody netto ze sprzedaży Quercus TFI S.A. wyniosły 44,6 mln zł (6,4 mln zł w 2009 
r.), a zysk netto 10,3 mln zł (przed rokiem spółka zanotowała stratę 1,4 mln zł). Spółka zapowiedziała 
możliwość wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 na poziomie co najmniej 4-5 groszy na akcję. 
 

* * * 
 
Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta 
skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w 
sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku 
Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod 
koniec marca 2008 roku zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu 
QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 roku najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano 
usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 r. uruchomiono fundusz zamknięty 
QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 r. 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu 
QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 r. kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego 
Zwrotu FIZ. 
Na koniec 2010 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 1,59 mld zł. 
Od września 2008 roku akcje Quercus TFI S.A. są notowane na rynku NewConnect.  
 
 


