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ORPHÉE SA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie 
udziału w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 
publicznej
Raport Bieżący nr 53/2014

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 21 sierpnia 2014 r. 
otrzymała od ING Otwarty Fundusz Emerytalny 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 zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 
185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2014 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej 
„Fundusz”) powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orphee SA (dalej „Spółka) 
dokonanego w wyniku emisji 7.000.000 (siedem milionów) akcji w wyniku czego Fundusz zmniejszył stan 
posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału Fundusz posiadał 1 787 256 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt 
siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,65 % kapitału zakładowego Spółki i był 
uprawniony do 1 787 256 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,65 % ogólnej liczby głosów.

W dniu 21 sierpnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 1 787 256 (jeden milion 
siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 4,63 % kapitału 
zakładowego Spółki i jest uprawniony do 1 787 256 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów na walny zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,63 % ogólnej 
liczby głosów”.

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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