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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. (dalej "Rozporządzenie MAR") Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej 
„Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 r. została złożona wiążąca oferta nabycia 100% udziałów 
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (dalej „Spółka”). W nawiązaniu do złożonej oferty, zostały rozpoczęte i nadal 
prowadzone są negocjacje dotyczące nabycia Spółki.  Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości 
zostało opóźnione począwszy od dnia 24 lutego 2020 r., na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

W ocenie Zarządu Emitenta, niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu oferty mogło 
naruszyć słuszny interes Emitenta przez negatywny wpływ na przebieg lub wynik rozmów w sprawie nabycia 
Spółki. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z faktem zakończenia I 
półrocza br. (tj. upływem okresu, na jaki informacja poufna była opóźniona), jak też w związku z potencjalnymi 
trudnościami w dalszym zapewnianiu poufności przedmiotowej informacji. 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent 
poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, dot. złożenia oferty 
nabycia Spółki.
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