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Posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki z dnia 6 oraz 9 marca 2015 roku. 
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 6 
marca 2015 oraz 9 marca 2015 r. (wznowione po przerwie) odbywało się (z uwzględnieniem przerwy 
w dniach 7-8 marca) posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki („Posiedzenie”).  

Przedmiotem obrad Posiedzenia Rady Dyrektorów były m.in.: zagadnienia związane z procedurą 
skupu akcji własnych Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie proporcjonalnej redukcji; podjęcie 
decyzji o zawarciu umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszami, którzy złożyli ofertę sprzedaży akcji w 
ramach Skupu Akcji.  

Na Posiedzeniu obecni byli osobiście wszyscy członkowie Rady Dyrektorów, z zastrzeżeniem, że 
przed poddaniem pod głosowanie zgłoszonego w drugiej kolejności projektu uchwały omówionej w 
punkcie III poniżej, jeden z członków Rady Dyrektorów opuścił Posiedzenie.  

Poniżej Spółka podaje do publicznej wiadomości istotne z punktu widzenia Spółki i inwestorów 
informacje dotyczące kwestii poruszonych na Posiedzeniu i podjętych na tym Posiedzeniu przez 
Radę Dyrektorów decyzji.  

I. Informacje dotyczące prowadzonego skupu akcji, w tym oferty dotyczącej akcji zbytych przez 
Cormay.  

Przewodniczący, Pan Tomasz Tuora, powołał się na uchwały Rady Dyrektorów z dnia 21 stycznia 
2015 r. oraz 20 lutego 2015 r. w zakresie przeprowadzenia przez Spółkę procedury skupu własnych 
akcji do wysokości 10% wszystkich akcji Spółki („Skup Akcji").  

Członkom Rady Dyrektorów został przedstawiony przez Przewodniczącego status procedury Skupu 
Akcji.  

Skup Akcji rozpoczął się od opublikowana w dniu 21 lutego 2015 zaproszenia adresowanego do 
akcjonariuszy do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki (raport bieżący nr 11/2015) 
(„Zaproszenie”). Okres składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki rozpoczął się w dniu 23 lutego 
2015 roku a zakończył się w dniu 2 marca 2015 roku.  

Spółka otrzymała od Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Q Securities S.A.”) listę ofert 
sprzedaży akcji Spółki zebranych przez Q Securities S.A., które zostały nadesłane lub dostarczone Q 
Securities S.A. przez akcjonariuszy do końca dnia 2 marca 2015 roku. Lista dostarczona Spółce przez 
Q Securities S.A. w dniu 5 marca 2015 roku jest ostateczną listą ofert sprzedaży akcji zebranych 
zgodnie z Zaproszeniem przez Q Securities S.A., które zostały nadesłane lub dostarczone Q Securities 
S.A przez akcjonariuszy („Lista Ofert”). Lista Ofert, złożone oferty zbycia akcji oraz związane z nimi 
dokumenty, które zawierają dane osobowe, są wewnętrznymi dokumentami Spółki i nie będą, jak 
również nie mogą być publikowane.  

Zgodnie ze stanem na dzień 6 marca 2015 roku, Rada Dyrektorów nie otrzymała żadnych informacji z 
Q Securities S.A. o roszczeniach ani sprzeciwach przeciwko Liście Ofert.  

Zgodnie z Listą Ofert dostarczoną Spółce przez Q Securities S.A., akcjonariusze złożyli oferty 



dotyczące 24.910.708 akcji w ramach procedury Skupu Akcji.  

Podczas Posiedzenia jego Przewodniczący, Pan Tomasz Tuora, wskazał na następujące okoliczności 
dotyczące PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Cormay”), IPOPEMA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA”), TOTAL Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty („TOTAL FIZ”) oraz TTL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TTL 1”), związane ze Skupem 
Akcji, tj.  

1. Na podstawie jednostronnego zobowiązania inwestycyjnego z dnia 14 lipca 2014 roku, CORMAY 
zobowiązał się do nie składania ofert sprzedaży akcji w ramach procedury skupu akcji;  

2. W związku z powyższym, w dniu 20 lutego 2015 roku Rada Dyrektorów postanowiła, że 
Zaproszenie nie będzie skierowane do CORMAY;  

3. Zaproszenie wyraźnie zatem stanowi, że CORMAY nie jest adresatem i nie jest uprawniony do 
przedstawienia oferty sprzedaży swoich akcji w ramach procedury Skupu Akcji,  

4. Przewodniczący przypomniał Radzie Dyrektorów, że zgodnie z jednostronnym zobowiązaniem 
inwestycyjnym CORMAY z dnia 14 lipca 2014 roku, CORMAY zobowiązał się również wobec Spółki 
oraz IPOPEMA Securities S.A. zapewnić, że CORMAY pozostanie akcjonariuszem większościowym 
Spółki poprzez posiadanie co najmniej 50% plus 1 akcji;  

5. Po opublikowaniu Zaproszenia, CORMAY dokonał zbycia akcji stanowiących 27% wyemitowanych 
akcji Spółki w następujący sposób:  

(a) W dniu 26 lutego, CORMAY ujawnił sprzedaż na rzecz nieznanych nabywców 4.633.020 akcji, 
stanowiących 12% kapitału zakładowego Spółki za cenę 2,00 zł za akcję;  

(b) W dniu 26 lutego, CORMAY ujawnił sprzedaż na rzecz TTL 1 5.791.275 akcji Spółki, stanowiących 
15% kapitału zakładowego Spółki za cenę 2,00 zł za akcję plus wyrównanie ceny na rzecz CORMAY z 
tytułu akcji odsprzedawanych przez TTL 1 powyżej kwoty 2 zł za akcję.  

6. W dniu 4 marca 2014 roku, IPOPEMA ujawnił Spółce następujące informacje:  

(a) TOTAL FIZ, fundusz zarządzany przez IPOPEMA, nabył na podstawie umowy z dnia 26 lutego, 
rozliczonej w dniu 27 lutego, 4.041.020 akcji Spółki (różnica pomiędzy 3.834.282 akcjami przed a 
7.875.302 akcjami po nabyciu), stanowiących 10,47% wyemitowanych akcji Spółki.  

(b) TTL 1 nabył w dniu 26 lutego 5.791.275 akcje Orphée SA, stanowiące 15% wyemitowanych akcji 
Spółki.  

7. Zgodnie z Listą Ofert dostarczoną przez Q Securities S.A.:  

(a) TOTAL FIZ przedstawił ofertę sprzedaży w ramach procedury Skupu Akcji 7.875.302 akcji, tj. 
wszystkich swoich akcji, w tym zatem również 4.041.020 akcji, które najprawdopodobniej nabył od 
CORMAY; oraz  

(b) TTL1 przedstawił ofertę sprzedaży w ramach procedury Skupu Akcji 2.700.000 akcji spośród 
5.791.275 akcji, które właśnie nabył od CORMAY.  

8. Informacje ujawnione przez IPOPEMA, TTL 1 oraz CORMAY pokazują, że akcje nabyte przez TTL 1 



są akcjami sprzedanymi przez CORMAY na rzecz tej spółki po opublikowaniu Zaproszenia.  

9. Informacje ujawnione przez IPOPEMA i CORMAY sugerują, że akcje nabyte przez TOTAL FIZ są 
akcjami sprzedanymi przez CORMAY na rzecz TOTAL FIZ po opublikowaniu Zaproszenia w liczbie 
4.041.020.  

10. Szczególna klauzula earn-out (ujawniona w odniesieniu do sprzedaży na rzecz TTL 1) podkreśla, 
że sprzedaży dokonano w celu umożliwienia CORMAY pośredniego uczestnictwa w procedurze 
Skupu Akcji, pomimo jednostronnego zobowiązania CORMAY wobec Spółki z dnia 14 lipca 2014 
roku.  

11. TOTAL FIZ jest zarządzany i kontrolowany przez IPOPEMA. TTL 1 jest spółką zależną TOTAL FIZ.  

12. Zbycie dokonane przez CORMAY na rzecz TTL 1, o ile nie było po prostu pozorne, wydaje się 
częścią planu mającego na celu umożliwienie CORMAY obejście jego zobowiązania do 
nieuczestniczenia w procedurze Skupu Akcji, na szkodę pozostałych akcjonariuszy Spółki.  

13. Prawdopodobna sprzedaż akcji w liczbie 4.041.020 dokonana przez CORMAY na rzecz TOTAL FIZ, 
o ile nie była po prostu pozorna, wydaje się częścią planu mającego na celu umożliwienie CORMAY 
obejście jego zobowiązania do nieuczestniczenia w procedurze Skupu Akcji, na szkodę pozostałych 
akcjonariuszy Spółki.  

14. Jeżeli 6.741.020 akcji zbytych przez CORMAY i oferowanych przez TOTAL FIZ oraz TTL 1 zostanie 
dopuszczonych do uczestnictwa w procedurze Skupu Akcji, spowoduje to, że przedmiotem ważnych 
ofert sprzedaży będzie w sumie 24.910.708 akcji, co odpowiada stopie redukcji wynoszącej 
0,845012434 (oraz zakupowi 15,50% oferowanych akcji).  

15. Jeżeli 6.741.020 akcji zbytych przez CORMAY i oferowanych przez TOTAL FIZ oraz TTL 1 nie 
zostanie dopuszczonych do uczestnictwa w procedurze Skupu Akcji, spowoduje to, że przedmiotem 
ważnych ofert sprzedaży będzie w sumie 18.169.688 akcji, co odpowiada stopie redukcji wynoszącej 
0,78751149 (oraz zakupowi 21,25% oferowanych akcji).  

16. W emailu z dnia 5 marca 2015 roku, jeden z akcjonariuszy Spółki złożył skargę Radzie, że jeżeli 
TOTAL FIZ i TTL 1 zostaną dopuszczone do udziału w procedurze Skupu Akcji, pomimo udzielenia 
przez nich CORMAY pomocy w zakresie obejścia zakazu sprzedaży w ramach procedury Skupu Akcji, 
to będzie to niekorzystne finansowo dla pozostałych akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
tej procedurze.  

Kwestie te były przedmiotem dyskusji Rady.  

Rada potwierdziła odbiór Listy Ofert.  

Ponadto Spółka informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wpłynęły do Spółki 
stanowiska akcjonariuszy Spółki kwestionujące działania Cormay i TTL 1 w kontekście Skupu Akcji i 
dopuszczenia akcji Spółki sprzedanych przez Cormay do udziału w Skupie Akcji.  

II. Podjęcie Uchwały w przedmiocie proporcjonalnej redukcji dla celów Skupu Akcji.  

Rada Dyrektorów podjęła w głosowaniu jawnym uchwałę w przedmiocie proporcjonalnej redukcji 
dla celów Skupu Akcji. Mając na względzie liczbę akcji będących przedmiotem oferty sprzedaży 
zgodnie z Listą Ofert (24.910.708), jak również maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte w 



drodze procedury Skupu Akcji (3.860.850), Rada Dyrektorów postanowiła, że stopa redukcji będzie 
równa 0.845012434 („Stopa Redukcji”).  

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.  

III. Decyzja o zawarciu umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszami, którzy złożyli ofertę sprzedaży Akcji 
w ramach Skupu Akcji, w tym szczególne uchwały dotyczące akcji oferowanych przez TOTAL FIZ oraz 
TTL 1.  

Przewodniczący Rady Dyrektorów Pan Tomasz Tuora przedstawił pozostałym Członkom Rady 
Dyrektorów, wydane pod prawem polskim i szwajcarskim opinie prawne, w tym opinię ekspercką w 
zakresie prawa polskiego wskazujące na wątpliwości prawne co do możliwości nabycia akcji od TTL 1 
i wyżej wymienionej części akcji od TOTAL FIZ. Zgodnie z przedstawioną członkom Rady Dyrektorów 
opinią szwajcarskich doradców prawnych Spółki, dotyczącą uczestnictwa TOTAL FIZ i TTL 1 w Skupie 
Akcji:  

1. Transakcje zawarte przez TOTAL FIZ oraz TTL 1 z Cormay mogą być transakcjami pozornymi i jako 
takie nie powinny być uznawane;  

2. Działania TTL 1 i TOTAL FIZ mogą zostać uznane z punktu widzenia prawa szwajcarskiego za 
umożliwiające Cormay obejście zobowiązania do nie uczestniczenia w Skupie Akcji i jako takie mogą 
stanowić nadużycie prawa;  

3. Wykluczenie ze Skupu Akcji TOTAL FIZ i TTL 1 nie będzie stanowiło naruszenia zasady równego 
traktowania ponieważ istnieją uzasadnione podstawy do tego żeby akcje oferowane przez TTL 1 i 
TOTAL FIZ były traktowane tak jak akcje Cormay gdyby Cormay zgłosił ofertę ich sprzedaży w ramach 
Skupu Akcji; wręcz odwrotnie nabycie akcji oferowanych przez TTL 1 i TOTAL FIZ, które zostały 
nabyte od Cormay może naruszać interesy innych akcjonariuszy biorących udział w Skupie Akcji;  

4. Opinia wprost podkreśla ryzyko skierowania ewentualnych roszczeń przez akcjonariuszy Spółki 
bezpośrednio w stosunku do Członków Rady Dyrektorów.  

W świetle powyższego jeden z Członków Rady Dyrektorów – Pan Tadeusz Tuora wskazał, że jedynym 
bezpiecznym rozwiązaniem jest pozostawienie kwestii zawarcia umów z TOTAL FIZ i TTL 1, w 
zakresie akcji jakie nabyli od Cormay, do decyzji Sądu.  

Jak wskazał Członek Rady Dyrektorów – Pan Tadeusz Tuora – wątpliwości co do możliwości zawarcia 
na obecnym etapie umów sprzedaży akcji z TOTAL FIZ i TTL 1 w zakresie akcji jakie nabyli od Cormay, 
wynikają również z eksperckiej analizy prawnej sporządzonej na gruncie prawa polskiego. W opinii 
tej zakwestionowano skuteczność względem Spółki umów, na podstawie których Cormay zbył akcje 
Spółki na rzecz TTL 1 oraz TOTAL FIZ; opinia ta odnosi się również do kwestii równego traktowania 
akcjonariuszy w tych samych okolicznościach wskazując, że okoliczności w jakich znajdują się TOTAL 
FIZ i TTL 1 są odmienne od sytuacji prawnej innych akcjonariuszy.  

Jeden z Członków Rady Dyrektorów przedstawił uzyskaną indywidualnie ekspercką opinię prawną 
wydaną na prawie polskim w konkluzji zmierzającą w kierunku umożliwiającym dopuszczenie akcji 
od TTL 1 i części akcji od TOTAL FIZ do Skupu Akcji. Zgodnie z treścią tej opinii umowy zawarte 
pomiędzy TTL 1 i TOTAL FIZ a Cormay są umowami ważnymi i w związku z tym akcje oferowane 
przez TTL 1 i TOTAL FIZ powinny wziąć udział w Skupie Akcji. Cześć Członków Rady Dyrektorów 
zakwestionowała bezstronność wskazanej opinii.  



Mając powyższe na uwadze, w pierwszej kolejności, Przewodniczący Posiedzenia – Pan Tomasz 
Tuora poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:  

„Z zastrzeżeniem odpowiedniej stopy redukcji, Rada postanawia zawrzeć umowy sprzedaży akcji na 
następujących warunkach:  

a) Spółka zawrze umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami wymienionymi na liście 
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu;  

b) Spółka nabędzie od każdego z takich akcjonariuszy liczbę akcji przypisaną do takiego akcjonariusza 
na wyżej wspomnianej liście za całkowitą cenę określoną na liście dla takich akcji;  

c) Rada potwierdza, że Q Securities S.A. otrzymała pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę, na mocy 
którego Q Securities S.A. została upoważniona do zawarcia w imieniu Spółki umów sprzedaży akcji, o 
których w punkcie (a) powyżej.  

Odnośnie ofert złożonych przez TOTAL FIZ oraz TTL 1, Rada postanowiła, co następuje:  

d) Spółka zawrze umowę sprzedaży akcji z TOTAL FIZ dotyczącą 594.267 akcji, co odpowiada liczbie 
akcji (po redukcji), które TOTAL FIZ posiadał przed opublikowaniem Zaproszenia.  

e) Spółka nie zawrze jednak umowy sprzedaży akcji z TOTAL FIZ dotyczącej 626.307 akcji, co 
odpowiada liczbie akcji (po redukcji, na podstawie Stopy Redukcji), które CORMAY przekazał TOTAL 
FIZ po opublikowaniu Zaproszenia.  

f) Spółka nie zawrze umów sprzedaży akcji z TTL1 w zakresie 418.466 akcji, co odpowiada liczbie 
akcji oferowanych przez TTL1 (po redukcji, na podstawie Stopy Redukcji).  

g) Jeżeli TOTAL FIZ zamierza sprzedać w całości lub w części 626.307 akcji (po redukcji, na podstawie 
Stopy Redukcji), o których mowa w punkcie (e) powyżej i jeżeli TTL1 zamierza sprzedać w całości lub 
w części 418.466 akcji (po redukcji, na podstawie Stopy Redukcji) o których mowa w punkcie (f) 
powyżej, TOTAL FIZ i TTL 1 muszą przedstawić Radzie, nie później niż w dniu 27 marca 2015 roku 
pełne wersje umów łączących je z CORMAY albo z inną osobą, dotyczące nabycia przez nich 
oferowanych akcji, jak również wszelkie dodatkowe odpowiednie informacje, które pozwolą Radzie 
na zweryfikowanie jej decyzji odnośnie do udziału TOTAL FIZ oraz TTL1 w procedurze Skupu Akcji w 
zakresie tych akcji.  

h) Jeżeli Rada będzie nadal miała wątpliwości po przeanalizowaniu dodatkowych dokumentów, 
które mają być dostarczone przez TOTAL FIZ i TTL 1, Rada może wstrzymać się z podjęciem decyzji 
do czasu wydania przez właściwy sąd prawomocnego orzeczenia.  

i) Rada postanawia utworzyć rezerwę pieniężną w kwocie równej cenie 626.307 akcji będących w 
posiadaniu TOTAL FIZ oraz 418.466 akcji w posiadaniu TTL 1. Rezerwa pieniężna będzie w wysokości 
9.298.488,6 zł i zostanie wpłacona do depozytu sądowego albo na specjalny, zablokowany rachunek 
Spółki w Deutsche Bank. Środki będą mogły zostać zwolnione wyłącznie w przypadku podjęcia 
jednogłośnej uchwały Rady, potwierdzonej czterema podpisami członków Rady złożonymi na 
odpowiednich dokumentach bankowych.  

j) Po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez właściwy sąd, potwierdzającego, że akcje oferowane 
TOTAL FIZ i TTL1 (o których mowa w punktach (e) i (f) powyżej) w całości lub w części nie mogą 
zostać nabyte w drodze procedury Skupu Akcji, akcje zostaną nabyte proporcjonalnie od pozostałych 



 

 

 

akcjonariuszy, którzy łącznie:  

(i) złożyli oferty sprzedaży akcji w odpowiedzi na Zaproszenie;  

(ii) są wymienieni na liście oferowanych akcji stanowiącej Załącznik nr 2; oraz  

(iii) skontaktowali się ze Spółką w celu zawarcia umowy sprzedaży akcji w terminie 30 dni od dnia, w 
którym Spółka powiadomiła za pośrednictwem raportu bieżącego o dniu, w którym orzeczenie 
właściwego sądu stało się prawomocne, jak również którzy w tym samym czasie dostarczyli Spółce 
świadectwo depozytowe albo świadectwa depozytowe potwierdzające zablokowanie akcji Spółki dla 
celów sprzedaży akcji na rzecz Spółki na okres: (i) rozpoczynający się przynajmniej w dniu w którym 
akcjonariusz skontaktował się ze Spółką w celu zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz (ii) kończący się 
nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia, w którym akcjonariusz skontaktował się ze Spółką w 
celu zawarcia umowy sprzedaży akcji.”  

Uchwała w powyższym kształcie nie została przyjęta przez Radę Dyrektorów, zważywszy na brak 
wymaganej do jej podjęcia odpowiedniej większości głosów. Za podjęciem uchwały głosowało 
dwóch Członków Rady Dyrektorów. Przeciwko uchwale głosowało dwóch spośród obecnych na 
posiedzeniu Członków Rady Dyrektorów.  

Następnie jeden z Członków Rady Dyrektorów zaproponował podjęcie przez Radę Dyrektorów, w 
głosowaniu tajnym następującej uchwały:  

„Z zastrzeżeniem mającej zastosowanie stopy redukcji, Rada postanawia zawrzeć umowy sprzedaży 
akcji w następujący sposób:  

a) Spółka zawrze umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami wymienionymi na liście 
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu;  

b) Spółka nabędzie od każdego z takich akcjonariuszy liczbę akcji przypisaną do takiego akcjonariusza 
na wyżej wspomnianej liście za całkowitą cenę określoną na liście dla takich akcji;  

c) Rada potwierdza, że Q Securities S.A. otrzymała pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę, na mocy 
którego Q Securities S.A. została upoważniona do zawarcia w imieniu Spółki umów sprzedaży akcji, o 
których w punkcie (a) powyżej.”  

Uchwała ta została przejęta przez Radę Dyrektorów. Uchwała nie została podjęta jednogłośnie. Za 
podjęciem uchwały głosowało dwóch Członków Rady Dyrektorów. Przeciwko był jeden Członek Rady 
Dyrektorów. Jeden z Członków Rady Dyrektorów opuścił posiedzenie Rady Dyrektorów przed 
podjęciem tej uchwały.  

W konsekwencji przyjęcia powyższej uchwały, do Skupu akcji własnych Spółki zostały dopuszczone 
akcje oferowane przez TTL 1 oraz wszystkie TOTAL FIZ.  

 



 


