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Decyzja o przeglądzie opcji strategicznych związanych z posiadaniem przez Orphée S.A., 
znacznego pakietu akcji spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 
Treść raportu 

 
 Rada Dyrektorów Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Emitent” „Orphée”) informuje o 
powzięciu w dniu 09.12.2016 r. informacji, że w następstwie przeprowadzonej w tym samym dniu na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („Cormay”), dyskusji na temat stanu 
realizacji projektów strategicznych oraz ich finansowania, Zarząd Cormay – mając na względzie 
perspektywy dalszego rozwoju grupy kapitałowej - powziął decyzję o konieczności przeprowadzenia, z 
niezbędnym udziałem Rady Dyrektorów Emitenta, przeglądu opcji strategicznych związanych z 
posiadaniem przez Orphée, znacznego pakietu akcji w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z 
siedzibą w Mediolanie, Włochy („Diesse”).  
 
Cormay posiada w Orphée akcje reprezentujące 35,95% kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby 
głosów. W rozumieniu przepisów o rachunkowości, Orphée - będąc jednostką zależną Cormay oraz 
tworząc własną grupę kapitałową - jest dla spółek z tej grupy jednostką dominującą niższego szczebla, 
natomiast Cormay jest dla Orphée (i jej grupy kapitałowej) jednostką dominującą wyższego szczebla. 
 
 Na obecnym etapie powyższego przeglądu, przedmiotem szczegółowych rozważań będą następujące 
możliwości: (i) pozyskanie zewnętrznego inwestora dla ww. pakietu akcji Diesse posiadanych przez 
Orphée, (ii) nabycie przez Cormay lub podmiot z jego grupy kapitałowej, od innych akcjonariuszy 
Diesse, pozostałych akcji Diesse.  
 
Żadne decyzje co do wyboru konkretnego rozwiązania w ramach powyższego przeglądu nie zostały 
dotychczas podjęte i nie jest przesądzone, czy i kiedy tego rodzaju decyzja zapadnie w przyszłości. 
Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie istotne informacje w zakresie przebiegu 
procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 Podstawa prawna: 
 Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 
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