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ORPHÉE SA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie 
udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 
publicznej
Raport Bieżący nr 47/2014

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. 
otrzymała od Tomasza Tuora 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:

„Działając na podstawie 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, ja niżej 
podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) 
oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHEE SA informuję, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 
ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej: Spółka), o którym powziąłem informację w dniu 18 sierpnia 
2014 r. które zostało zarejestrowane w dniu 13 sierpnia 2014 r. w Rejestrze Handlowym w Genewie, w dacie tej 
mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący:

Przed zmianą posiadałem (bezpośrednio) 3.346.600 akcji Spółki, które stanowiły 10,59 % kapitału zakładowego. 
Z akcji tych przysługiwało 3.346.600 głosów, co stanowiło 10,59% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam (bezpośrednio) 3.346.600 akcji Spółki, które stanowią 8,67 % kapitału zakładowego. Z akcji 
tych przysługuje 3.346.600 głosów, co stanowi 8,67 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.

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

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym 
Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie 
na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, 
poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez 
ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
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