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Zarząd Quercus TFI S.A. zakłada, że akcjonariusze Spółki, poza korzyściami wynikającymi ze 
wzrostu wartości akcji, mogą oczekiwać, że w przypadku wypracowywania w danym roku obrotowym 
zysku netto, Spółka dokona wypłaty do 100% zysku do akcjonariuszy. Spółka corocznie wypłaca zysk 
począwszy od roku 2011. 
 
Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę wypracowanego zysku netto za dany 
rok obrotowy w wysokości do 100% zysku netto, z uwzględnieniem: sytuacji finansowej Spółki, 
potrzeb inwestycyjnych Spółki (takich jak akwizycja innego TFI/funduszu, założenie lub nabycie 
spółki dystrybucyjnej, rozwój infrastruktury technicznej Spółki, utworzenie nowych 
funduszy/subfunduszy), obowiązującego stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, zapotrzebowania Spółki na płynne środki finansowe oraz 
wymogów kapitałowych obowiązujących Spółkę zgodnie z przepisami prawa. Poza opisanymi 
założeniami Zarząd nie przewiduje dodatkowych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu 
rekomendacji w zakresie podziału zysku. 
 
Zarząd będzie rekomendował wypłatę zysku netto do akcjonariuszy w formie dywidendy lub nabycia 
akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy-back).  
Ostateczne decyzje dotyczące wypłaty zysku netto wypracowanego za dany rok lub przeznaczenia 
zysku w całości bądź części na inne cele będą należały do Walnego Zgromadzenia. 
 
Czynności faktyczne i prawne dokonywane przez Quercus TFI S.A. w związku z wypłatą zysku netto 
wypracowanego za dany rok będą dokonywane w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, 
statutu Spółki oraz wytyczne wskazane w zasadach ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę. 
 
W Quercus TFI S.A. na dzień przyjęcia niniejszej Polityki dywidendy nie istnieje uprzywilejowanie 
co do prawa głosu i co do dywidendy. 
 
Stosownie do § 26 Statutu Quercus TFI S.A. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na 
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki 
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
 
Niniejsza Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji. 
 
Niniejsza Polityka dywidendy obowiązuje od 26 lutego 2015 r. i zastępuje Politykę dywidendy z dnia 
26 marca 2012 r. 
 


