
Załącznik nr 1 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA ORPHEE SA 
 

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, 
stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela 
Orphée” S.A. z siedzibą pod adresem: 19 Chemin du Champs des Filles, Plan-les-Ouates, CH-1228, kanton 
Genewa, Szwajcaria, wpisaną do Rejestru Handlowego w Genewie (Registre du Commerce du Canton de 
Genève) pod numerem (numer identyfikacyjny przedsiębiorstw (IDE/UID)): CHE109.605.227 (poprzedni 

numer w rejestrze: CH 66011110021 („Spółka”), ogłoszone w dniu ___lutego 2015 roku przez Spółkę 
(„Zaproszenie”). Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Spółka, działająca za pośrednictwem 
Q Securities S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 41 lok. 16, 02-508 Warszawa 
(„Q Securities”). 
 
Imię i nazwisko / Firma: _______________________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania  / siedziba: _________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________________________ 
 
Email:______________________________________________________________________________ 
 
Ulica, nr domu, nr lokalu:______________________________________________________________ 
 
Kod:__________________________________Miejscowość :__________________________________ 
 
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):  
 
Ulica, nr domu, nr lokalu:______________________________________________________________ 
 
Kod:__________________________________Miejscowość:__________________________________ 
 
Seria i nr dokumentu tożsamości:_______________________________________________________ 
 
REGON:___________________________________________________________________________ 
 
NIP: ______________________________________________________________________________ 
 
Właściwy urząd skarbowy dla dokonywanych rozliczeń podatkowych (dotyczy osoby fizycznej  
o statusie rezydenta): 
 
______________________________________________________________________ 
 
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:  
 
1.________________________ 2.___________________________ 

 
Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:  
 
1.____________________________________________________
__ 

2.____________________________________________________
__ 

Forma prawna: Status dewizowy: 
□ os. fizyczna □ rezydent 
□ os. prawna □ nierezydent 



□jednostka ogranizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej 

 

 
Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela 
Orphee S.A. 
 
Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży 
zablokowanych w podmiocie prowadzącym 
rachunek papierów wartościowych 
Akcjonariusza  ____________________ 
 
słownie:____________________________________________________________________________ 
 
Cena jednej Akcji: _______________________ (słownie_____________________________________) 
  
Nazwa podmiotu prowadzącego 
rachunek papierów 
wartościowych: ________________________________________________________ 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1. zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności 
zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji; 

2. Akcje oferowane do sprzedaży są wolne od jakichkolwiek obciążeń tj. w szczególności nie 
są  obciążone zastawem zwykłym, skarbowym, rejestrowym lub finansowym, zajęte w 
postępowaniu egzekucyjnym, przedmiotem opcji, obciążone prawem pierwokupu lub 
innym prawem pierwszeństwa albo jakimkolwiek innym prawem, obciążeniem lub 
ograniczeniem na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym 
także na podstawie statutu); 

3. załączam świadectwo/a depozytowe wydane przez podmiot/podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady/blokad Akcji  na 
potrzeby sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki na okres co najmniej od dnia złożenia 
Oferty Sprzedaży Akcji aż do dnia rozliczenia ewentualnej transakcji nabycia 
Nabywanych Akcji w ramach Zaproszenia włącznie czyli co najmniej do dnia 27 marca 
2015 r. włącznie,  

4. zostałem /am poinformowany /a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez „Q 
Securities”, w celu wykonywania wszelkich czynności związanych  z realizacją 
Zaproszenia, a także o prawie  wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o 
dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych 
objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki Orphee S.A. z siedzibą w Genewie, 

5. jestem świadomy / ma, iż w przypadku złożenia przeze mnie Oferty Sprzedaży Akcji, w 
której oferowana przeze mnie cena sprzedaży jednej akcji będzie wyższa niż 8,90 
(słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) złotych, taka Oferta Sprzedaży Akcji 
będzie uznana za nieważną i nie będzie rozpatrywana. 
 

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.  
 
 

__________________________________
_ 

___________________________________
_ 

____________________________________
_ 

Podpis osoby składającej 
Ofertę Sprzedaży Akcji 

Poświadczenie podpisu dokonane przez 
osoby uprawnione do wystawiania takich 
poświadczeń zgodnie z Zaproszeniem  

Data oraz podpis i pieczęć pracownika 
Domu Maklerskiego przyjmującego Ofertę 
Sprzedaży Akcji 

 


