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Zawieszenie dostępu do systemu EBI dotychczasowym operatorom systemu  
w Orphée S.A 
Treść raportu 
 
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) w nawiązaniu do raportów 

bieżących nr 51/2015, 52/2015, 2/2016 informuje, że Analiza zdarzeń dotyczących Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 sierpnia 2015 
 r., w tym fakt odrębnej publikacji informacji na ten temat z inicjatywy Pana Tomasza Tuory 
(poprzedniego Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki) zmusiła Spółkę do podjęcia działań 
mających na celu ograniczenie ryzyka przekazywania informacji dezinformujących inwestorów. 
 W dniu 7 sierpnia 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z inicjatywy Spółki 

zawiesiła tymczasowo dostęp do systemu EBI wszystkim osobom dotychczas posiadającym w Orphée 
status operatorów tego systemu(do których należał również Pan Tomasz Tuora).  

 W związku z tym Spółka, będąc emitentem akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect (ASO), nie ma możliwości wykonywania za pośrednictwem systemu EBI 
obowiązków informacyjnych w zakresie przekazywania raportów bieżących i okresowych, 
wymaganych przez regulacje obowiązujące w ASO (tj. Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO). 
 Spółka, działając w ograniczonych warunkach funkcjonowania nowo powołanej Rady Dyrektorów pod 

przewodnictwem Pana Janusza Płocicy, pragnie w zaistniałej sytuacji -mimo okresowego braku 
możliwości posługiwania się systemem EBI -umożliwić wszystkim zainteresowanym inwestorom 
niezakłócony dostęp do informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej w dotychczasowym 
zakresie, a więc o treści i formie oraz w terminie zgodnych z powyższymi regulacjami. W tym celu,od 
dnia dzisiejszego do odwołania Spółka będzie udostępniać do publicznej wiadomości raporty bieżące i 
okresowe Spółki oprzez zamieszczanie ich wyłącznie na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
http://orphee-medical.com/ir/w sekcji Raporty. 

 
 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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