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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 

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, informuje, iż otrzymała w dniu 11 maja 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 przekazanego na podstawie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 1) 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 
 
"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, umowy 
sprzedaży akcji Orphee SA, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej ("Umowa"), w transakcji poza 
obrotem zorganizowanym. 
 
W wyniku zawarcia Umowy doszło do nabycia przez osobę blisko ze mną związaną 803.458 
(słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
które stanowią w zaokrągleniu 2,08% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 803.458 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 2,08% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect, nie mających formy dokumentu ("Akcje"), za łączną cenę 1.044.495,40 zł (słownie: 
jeden milion czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100), tj. po cenie 
1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100) za jedną akcję.  
 
Umowa została zawarta w dniu 27 kwietnia 2015 r. Natomiast przejście praw z Akcji nastąpiło z 
chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych osoby blisko ze mną związanej, tj. w 
dniu 29 kwietnia 2015 r." 


