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ORPHÉE SA Przebieg procedury arbitrażowej w sprawie Orphée SA/DIESSE 
DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l. i Senese Holding S.r.l
Raport Bieżący nr 61/2014

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. oraz nr 7/2014 z dnia 5 
marca 2014 r. przedstawia aktualny stan procedury arbitrażowej w sprawie ORPHEE/DIESSE DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l. i Senese Holding S.r.l. oraz dalszy planowany jej 
przebieg:

A) Obecny stan postępowania arbitrażowego:

Dowodowa faza postępowania została zamknięta. Po dwóch pierwszych posiedzeniach w kwietniu i maju, w trakcie których próba pojednania nie powiodła się z uwagi na 
odmowę ze strony Diagnostica Holding S.r.l. i Senese Holding S.r.l; odbyły się trzy przesłuchania dowodowe, odpowiednio w dniach 16 lipca 2014r., 16 września 2014r. i 23 
września 2014r., w czasie których wszyscy dopuszczeni przez Jedynego Arbitra świadkowie zostali przesłuchani.

B) Dalszy etap postępowania arbitrażowego i jego rozstrzygnięcie:

Na podstawie wskazań zawartych w Nakazie Proceduralnym Jedynego Arbitra z dnia 16 lipca 2014r., kolejne etapy postępowania arbitrażowego są następujące: 

1. Zawartość Ostatecznego Stanowiska:

Do 23 października 2014r. każda ze stron (Orphee SA, Diagnostica Holding S.r.l. i Senese Holding S.r.l.) może złożyć swoje Ostateczne Stanowisko, zawierające wszystkie 
argumenty i kontrargumenty do obrony, stwierdzające i wyjaśniające wszystkie istotne roszczenia i wnioski z poprzedniej fazy dowodowej. 

2. Złożenie Odpowiedzi na Ostateczne Stanowisko:

Do 20 listopada 2014r., każda ze stron (Orphee SA, Diagnostica Holding S.r.l. i Senese

Holding S.r.l.) może złożyć Odpowiedź na Ostateczne Stanowisko, zajmując stanowisko odnośnie treści i zastrzeżeń przedstawionych w Ostatecznym Stanowisku innej strony.

Odpowiedź na Ostateczne Stanowisko powinna być złożona podczas

Rozprawy Końcowej, o której poniżej.

3. Rozprawa Końcowa:

Rozprawa Końcowa odbędzie się w dniu 20 listopada 2014r. o godz. 15.00 w biurze Jedynego Arbitra w Mediolanie. Podczas Rozprawy Końcowej, pełnomocnicy stron 
przedyskutują i ponownie wyrażą stanowiska stron, roszczenia i roszczenia wzajemne. 

4. Wyrok arbitrażowy:

Na podstawie informacji otrzymanych od Jedynego Arbitra, oczekiwane wydanie Wyroku arbitrażowego nastąpi nie później niż z końcem roku (tj. do dnia 31 grudnia 2014r.). 

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". 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz
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