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Uchwała nr 835/15 Zarządu GPW S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Orphée 
SA na rynku NewConnect 
Treść raportu 
 
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 

4/2016 informuje, że w dniu 14 sierpnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. podjął uchwałę nr 835/15 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Orphée SA na rynku 
NewConnect. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (Zarząd Giełdy) postanowił, 
że obrót akcjami Spółki oznaczonymi kodem "CH0197761098", w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect, pozostaje zawieszony do końca dnia obrotu następującego po dniu 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 z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

ziszczenia się wskazanego wymogu obrót akcjami spółki ORPHEE S.A. pozostaje zawieszony w 
terminie i na zasadach określonych w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 629/2015 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 
2015 r. oraz w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 833/2015 Zarządu Giełdy z dnia 14 sierpnia 2015 r. 
 W okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Spółki mogą być przyjmowane, 
anulowane i modyfikowane. 

 W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających ponowne uzyskanie przez Spółkę dostępu do 
systemu EBI informacja o tym zostanie podana przez Giełdę niezwłocznie do publicznej wiadomości w 
drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect.  
 W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami Spółki na rynku 
NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w 
wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu 
jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej 

wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 14 sierpnia 2015 r. 
 
 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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