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Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego w spółce zależnej Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o., o którym Emitent poinformował 
raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 13 lipca 2021 r., Spółka została objęta obowiązkiem sporządzania i 
publikowania skonsolidowanych raportów okresowych. W ocenie Emitenta ww. podwyższenie kapitału 
zakładowego ma wpływ na prezentację i dane zawarte w sprawozdaniu grupy kapitałowej. 

Mając powyższe na względzie oraz treść raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 r., Emitent w miejsce publikacji raportu kwartalnego za III 
kwartał 2021 r. w dniu 19 października 2021 r. opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 

Podstawa prawna: 
- par. 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, 
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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