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ORPHÉE SA PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO-DYSTRYBUCYJNEJ Z 
PZ CORMAY S.A. NA ORPHEE SA - REALIZACJA ZAPISÓW UMOWY
Raport Bieżący nr 64/2014

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2012, 5/2012, 37/2013, 23/2014, 27/2014 i 62/2014 oraz 
Planu Reorganizacji Grupy PZ CORMAY opisywanego w raportach bieżących tej spółki nr 13/2012, 19/2012, 20/2012, 47/2014, informuje, że z dniem 31 października 2014 r. 
upłynął bezskutecznie termin zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalony w umowie przedwstępnej z dnia 15 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy 
Spółką a spółką dominującą PZ CORMAY S.A. 

Spółka informuje, że do zawarcia umowy sprzedaży nie doszło, pomimo: (i) ziszczenia się warunku zawieszającego zawarcia 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 i 
podjętych przez nią starań o zawarcie 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) - o czym Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 62/2014.

W ocenie Spółki przyczyną niedojścia do zawarcia umowy przyrzeczonej był brak woli jej zawarcia przez PZ CORMAY S.A.

Zgodnie z umową przedwstępną, brak zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 31 października 2014 r. oznacza, że PZ CORMAY S.A. będzie zobowiązany zwrócić Spółce 
zapłacone zaliczki, tj. łącznie 15.494.000 PLN.

Spółka jest nadal zainteresowana rozwinięciem działalności w Polsce na zasadach spójnych z polityką biznesową zgodną z Planem Reorganizacji Grupy PZ CORMAY. 

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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