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ORPHÉE SA PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO-DYSTRYBUCYJNEJ Z 
PZ CORMAY S.A. NA ORPHEE S.A.- REALIZACJA ZAPISÓW UMOWY
Raport Bieżący nr 62/2014

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2012, 5/2012, 37/2013, 23/2014 i 27/2014 oraz Planu 
Reorganizacji Grupy PZ CORMAY opisywanego w raportach bieżących tej spółki nr 13/2012, 19/2012; 20/2012, 47/2014, informuje, że w dniu dzisiejszym (15.10.2014 r.) 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki z przedstawicielami jej spółki dominującej PZ CORMAY S.A. Spotkanie miało dotyczyć zakończenia procesu przenoszenia działalności 
produkcyjno-dystrybucyjnej z PZ CORMAY na Spółkę i zostało zorganizowane na powtórny wniosek Spółki (pierwsze wezwanie zostało skutecznie przekazane w dniu 
22.09.2014 roku) ze względu na zbliżający się ostateczny termin zawarcia umów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalony przez strony w 
ramach podpisanej umowy z dnia 15 lipca 2014, na dzień 31 października 2014 r. 

Spółka informuje, że pomimo: (i) ziszczenia się warunku zawieszającego zawarcie umowy sprzedaży, przewidzianego w umowie przedwstępnej z dnia 15 lipca 2014 r. tj. 
posiadania przez PZ CORMAY S.A. akcji Spółki stanowiących co najmniej 50% plus 1 ogólnej liczby akcji Spółki, (ii) woli Spółki zawarcia z PZ CORMAY S.A. umów regulujących 
bieżące rozliczenia pomiędzy stronami, celem doprowadzenia do ziszczenia się drugiego z przewidzianych umową przedwstępną warunku zawieszającego oraz (iii) zapłaty 
przez Spółkę zaliczek na poczet przyszłych zobowiązań finansowych zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej (w wysokości 8.994.000 PLN na poczet ceny sprzedaży 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz 6.500.000 PLN na poczet sprzedaży środków obrotowych związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. 
łącznie 15.494.000 PLN), przedstawiciele PZ CORMAY S.A. odmówili podjęcia merytorycznych rozmów stwierdzając, że nie mają dostatecznej wiedzy, ani dokumentów 
dotyczących realizowanej transakcji. 

Zgodnie z umową, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 31 października 2014 roku PZ CORMAY S.A. będzie zobowiązany zwrócić Spółce zapłacone 
zaliczki, tj. łącznie 15.494.000 PLN.

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
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