
 

 

 

 

Raport bieżący  nr 24/2015 19.03.2015 

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. Z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy o obrocie 
Podstawa prawna:  

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie 

Treść raportu 

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”), działając na 
podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 i w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), informuje iż 
otrzymała w dniu 19 marca 2015 r. od Pana Tomasza Tuora pełniącego funkcję 
Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki zawiadomienie o transakcji dot. akcji Spółki 
dokonanej przez osobę blisko związaną z Panem Tomaszem Tuora.  

Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 
ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie:  

„Działając na podstawie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, („Ustawa o obrocie”), ja niżej podpisany 
Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Przewodniczącego Rady 
Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Plan–les-Ouates pod Genewą („Orphee SA” lub 
„Spółka”) informuję, o zawarciu przez osobę blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 
ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie, transakcji zbycia akcji Spółki na rzecz Spółki w związku z 
prowadzoną przez Orphee SA procedurą skupu akcji własnych („Transakcja”).  

W wyniku Transakcji doszło do zbycia 44.316 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta 
szesnaście) akcji Spółki, za łączną cenę 394.412,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące czterysta dwanaście złotych 40/100), tj. 8,90 zł za jedną akcję. Do Transakcji 
doszło w związku z przeprowadzeniem przez Spółkę procedury skupu akcji. oraz zawarciem 
w dniu 11 marca 2015 r. umowy sprzedaży akcji, która została podpisana w siedzibie firmy 
inwestycyjnej tj. Warszawa, poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej. Do rozliczenia Transakcji doszło w dniu 13 marca 2015 r.”  


