
 

Raport bieżący nr 1/2016 14.01.2016 

Uzyskanie przez nową Radę Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA dostępu do systemu EBI 
oraz działania podejmowane w celu wznowienia notowań akcji Spółki 
Treść raportu 
 
Rada Dyrektorów („Zarząd”) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) w nawiązaniu do 

komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r. o 
przywróceniu Spółce dostępu do systemu EBI, niniejszym informuje że Spółka realizuje działania 
mające na celu wznowienie notowań akcji na rynku NewConnect. 
 Obecnie Spółka spełniła warunki odwieszenia notowań, wskazane w poniższych dwóch uchwałach: 
 1/ W Uchwale nr 1151/2015 Zarządu GPW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zawieszenia obrotu 
akcjami spółki ORPHEE SA na rynku NewConnect, tj. warunek wyjaśnienia przez Spółkę wszystkich 

okoliczności pozwalających na jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw i 
reprezentowania Spółki, w tym przekazania Giełdzie odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego 

ujawnienie w tym rejestrze tych osób. W związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki oraz rejestracją zmian w składzie Rady Dyrektorów Spółki przez właściwy dla 
Spółki Rejestr Handlowy w Genewie, jako osoby uprawnione do prowadzenia spraw i reprezentowania 
Spółki wskazani zostali Panowie: Janusz Płocica, Domingo Dominguez, Krzysztof Rudnik, Piotr 
Skrzyński i Wojciech Suchowski. 

 2/ W Uchwale nr 833/2015 Zarządu GPW z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zawieszenia obrotu 
akcjami spółki ORPHEE S.A. na rynku NewConnect, tj. warunek wejścia w życie umowy o pełnienie 
funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki - w związku z podpisaniem z Trigon Domem Maklerskim S.A. 
stosownej umowy. 
 Ostatnim warunkiem, jaki musi spełnić Spółka jest warunek wskazany w Uchwale nr 629/2015 
Zarządu GPW z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami 
spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2014. Spółka z uwagi na brak dostępu 

do systemu EBI opublikowała raport roczny za 2014 rok oraz kolejne raporty okresowe za 2015 rok 
na własnej stronie internetowej, tym niemniej dla celów spełnienia powyższego warunku 
zawieszającego, konieczne jest opublikowanie raportów w systemie EBI. 
 W związku z przywróconym dostępem do systemu EBI, Spółka w najbliższych dniach opublikuje w 
tym systemie wszystkie zaległe raporty bieżące i okresowe, co będzie ostatnim z warunków, którego 

spełnienie umożliwi wznowienie obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.  
 Informacja o terminie wznowienia notowań akcji Spółki zostanie przekazana raportem bieżącym. 

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect. 
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