
Raport bieżący  nr 10/2015 16.02.2015 

Zasady przeprowadzenia programu skupu akcji własnych spółki oraz informacja o podmiocie 
pośredniczącym w w/w skupie 
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. 

Treść raportu 

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) informuje, iż w 
dniu dzisiejszym została podpisana Umowa pośrednictwa w skupie Akcji Własnych 
pomiędzy Spółką a domem maklerskim Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa 
pośrednictwa”), w związku z procedurą skupu Akcji Własnych Spółki („Skup Akcji”), o której 
mowa w Raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 23.01.2015 oraz Raporcie bieżącym nr 5/2015 
z dnia 30.01.2015. 

Spółka przeprowadzi procedurę Skupu Akcji do wysokości 10% jej wszystkich 
wyemitowanych akcji (tj. do liczby 3.860.850 akcji) za łączną cenę nie przekraczającą kwoty 
34.361.565 złotych (tj. do kwoty nie wyższej niż 8,90 złotych za jedną akcję) („Akcje 
Własne”). 

Ponadto Spółka niniejszym podaje informacje w sprawie szczegółowych zasad 
przeprowadzania programu Skupu Akcji od posiadaczy akcji Spółki: 

1) maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę wynosić będzie 3.860.850 
szt. (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt), przy założeniu że 
łączna liczba akcji w kapitale zakładowy Spółki wynosi 38 608 500 000 szt. akcji; 

2) cena za jedną Akcję Własną nabywaną w ramach umowy sprzedaży, tj. umowa na 
podstawie której Spółka nabędzie za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. 
działającego w imieniu i na rachunek Spółki Akcje Własne, wynosi nie więcej niż 8,90 PLN 
(osiem 90/100 złotych polskich) („Umowa sprzedaży”); 

3) forma i termin zapłaty za Akcje Własne - nie później niż 7 (siedem) dni roboczych po 
zakończeniu procesu zawierania Umów sprzedaży zgodnie z treścią zaproszenia, do 
składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, które zostanie opublikowane przez Spółkę w 
ramach raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki www pod adresem 
http://www.orphee-medical.com.; 

4) w każdej Umowie sprzedaży Spółka będzie reprezentowana przez dom maklerski na 
podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Spółka udzieliła domowi maklerskiemu Q Securities 
S.A. odrębnego pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w zakresie 
niezbędnym do wykonania czynności zleconych na mocy zawartej Umowy pośrednictwa, 
przy podpisaniu tejże Umowy pośrednictwa; 

5) środki na nabycie Akcji Własnych będą pochodziły z kapitałów rezerwowych Spółki. 

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, precyzyjnie 
określająca procedurę odkupu, terminy odpowiedzi na zaproszenie, niezbędne do 
przeprowadzenia skupu dokumenty etc., zostanie podana przez Spółkę w formie raportu 



 

 

 

 

bieżącego, w terminie nie późniejszym niż do dnia 20 lutego 2015 r. 


