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Szanowni Państwo, 

 

 

W dniu 8 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA z siedzibą 

w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,09 CHF na 

akcję („Dywidenda”). 

W związku z powyższym Spółka informuje, że: 

1. dywidenda będzie wypłacana w CHF, 

2. Akcjonariusze Spółki, którzy do wypłaty Dywidendy wskażą rachunki złotowe, otrzymają kwoty 

Dywidendy przeliczone na PLN wg kursów ustalanych przez banki prowadzące rachunki 

Akcjonariuszy, 

3. kwoty wypłaconej Dywidendy podlegają polskiemu podatkowi od zysków kapitałowych w wysokości 

19%, przy czym obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Akcjonariuszach, 

4. Akcjonariusze Spółki zainteresowani otrzymaniem Dywidendy powinni złożyć w Spółce (pocztą 

elektroniczną na adres dywidenda@orphee-medical.com lub pocztą tradycyjną na adres 

korespondencyjny: Orphee SA, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, z dopiskiem „Dywidenda”) 

podpisane oświadczenie o treści: 

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza Orphee SA z siedzibą 

w Genewie, Szwajcaria, („Spółka”) oświadczam(y), że: ...................................................(imię i nazwisko / firma 

akcjonariusza) posiada(m) ……………... (słownie) akcji Spółki i wnoszę(i) o przekazanie kwoty dywidendy 

ustalonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 września 2021 r. 

w wysokości 0,09 CHF na akcję na rachunek bankowy nr: ……………………………………........ . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

wypłaty dywidendy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

załączając do oświadczenia: 

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, lub 

b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Oświadczenia złożone przez Akcjonariuszy będą weryfikowane z rejestrem akcji imiennych Spółki. 

Wszystkie dokumenty przekazywane Spółce elektronicznie powinny mieć format .pdf. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

_____________________________ 

Janusz Płocica 

Przewodniczący Rady Dyrektorów 

Wojciech Suchowski 

Członek Rady Dyrektorów 

Wojciech Suchowski 

Członek Rady Dyrektorów 
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