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ORPHÉE SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 
publicznej
Raport Bieżący nr 37/2014

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 30 lipca 2014 r. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:

„Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej „Ustawa”)

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS 
Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej 
liczbie głosów w spółce Orphee SA (dalej „Spółka”) oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Przekroczenie przez Fundusze wspólnie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka 
poinformowała raportem bieżącym w dniu 24 lipca 2014r. Fundusze otrzymały informację o liczbie przydzielonych akcji Spółki w dniu 28 lipca 2014r.

Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 2 151 385 akcji Spółki, co stanowiło 8,74 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2 151 385 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 28 lipca 2014r. Fundusze łącznie posiadały 3 371 385 akcji Spółki, co stanowiło 10,67% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3 371 385 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych transakcji kupna lub sprzedaży akcji Spółki, w zależności od ceny rynkowej Spółki, 
perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszy.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.
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