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ORPHÉE SA OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 1 W ZW. Z 
ART. 87 UST. 1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 
Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Treść raportu 

Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 
2014 r. od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o 
przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Poniżej treść otrzymanej informacji: 
 
„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt l) w zw. z art. 87 
ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej ,,Ustawa”) informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki 
ORPHEE SA (ORPHEE LTD) z siedzibą w Genewie („Spółka”) przez zarządzany przez Towarzystwo 
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („TOTAL FIZ”) w transakcji przeprowadzonej w 
alternatywnym systemie obrotu w dniu 17 grudnia 2014 r. z datą rozliczenia w dniu 19 grudnia 2014 
r., udział TOTAL FIZ w ogólnej liczbie głosów Spółki (uwzględniając głosy wynikające z posiadania 
przez TOTAL FIZ akcji Spółki niedopuszczonych do obrotu) wzrósł powyżej progu 5% ogólnej liczby 
głosów. 
 
Przed ww. transakcją TOTAL FIZ posiadał 1 465 743 akcji Spółki, stanowiących 3,80% kapitału 
zakładowego Spółki i dających 1 465 743 głosów, stanowiących 3,80% w ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Po dokonaniu ww. transakcji TOTAL FIZ posiada 3 234 282 akcji Spółki stanowiących 8,38% kapitału 
zakładowego Spółki i dających 3 234 282 głosów, stanowiących 8,38% w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed ww. transakcją fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, łącznie z TOTAL FIZ, 
posiadały 1 506 077 akcji Spółki, stanowiących 3,90% kapitału zakładowego Spółki i dających 1 506 
077 głosów, stanowiących 3,90% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Po dokonaniu ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, łącznie z TOTAL 
FIZ, posiadają 3 274 616 akcji Spółki stanowiących 8,48% kapitału zakładowego Spółki i dających 3 
274 616 głosów, stanowiących 8,48% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” 


