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Zmiana terminów określonych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki 
opublikowanym w dniu 21 lutego 2015 r. 
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”), w związku z 
prowadzoną przez Spółkę procedurą skupu akcji własnych oraz zaproszeniem do składania 
ofert sprzedaży akcji Spółki opublikowanym w dniu 21 lutego 2015 r. („Zaproszenie”), 
niniejszym informuje o zmianie terminów określonych w „Harmonogramie skupu 
Nabywanych Akcji”, o którym mowa w pkt 6 Zaproszenia („Harmonogram”) w zakresie: 
planowanego terminu podjęcia przez Spółkę uchwały Rady Dyrektorów co do akceptacji 
złożonych ofert sprzedaży akcji i podmiotów, które mogą zbyć nabywane akcje Spółce; 
planowanego termin podjęcia decyzji w sprawie redukcji; planowanego termin przekazania 
przez Spółkę Q Securities listy akcjonariuszy, którzy złożyli zaakceptowane przez Spółkę 
oferty sprzedaży akcji i mogą sprzedać nabywane akcje Spółce; planowanych terminów 
zawierania umów sprzedaży nabywanych akcji; planowanego terminu przeksięgowania 
nabywanych akcji oraz zapłaty za nabycie nabywanych akcji (zapłata za nabywane akcje 
będzie warunkowana dokonaniem ich przeksięgowania).  

Aktualnie obowiązujące terminy czynności określonymi w Harmonogramie w związki z ww. 
zakresem zmian:  

1. Planowany termin podjęcia przez Spółkę uchwały Rady Dyrektorów co do akceptacji 
złożonych Ofert Sprzedaży Akcji i podmiotów, które mogą zbyć Nabywane Akcje Spółce – do 
9 marca 2015 r.;  

2. Planowany termin podjęcia decyzji w sprawie redukcji – do 9 marca 2015 r.;  

3. Planowany termin przekazania przez Spółkę Q Securities listy Akcjonariuszy, którzy złożyli 
zaakceptowane przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji i mogą sprzedać Nabywane Akcje 
Spółce – do 9 marca 2015 r.;  

4. Planowane terminy zawierania umów sprzedaży Nabywanych Akcji – w dniach od 11 do 
19 marca 2015 r.;  

5. Przewidywany termin przeksięgowania Nabywanych Akcji oraz zapłaty za nabycie 
Nabywanych Akcji (zapłata za Nabywane Akcje będzie warunkowana dokonaniem ich 
przeksięgowania) - nie później niż do 27 marca 2015 r.  

W konsekwencji powyższych zmian, określony w pkt 9 Zaproszenia, maksymalny termin na 
wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Spółką i Q Securities w zakresie danych zawartych w 
sporządzonych przez te podmioty listach Akcjonariuszy, zostaje zmieniony na dzień 10 
marca 2015 r.  
Przyczyna zmiany terminów określonych w Harmonogramie wynika z dużej liczby złożonych 
ofert sprzedaży akcji Spółki przez Jej akcjonariuszy.  


