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Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ORPHEE LTD
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 ustawy o ofercie 
publicznej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 
poufnych
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 11 marca 
2014 r. otrzymała od Tomasza Tuora zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie 
oraz art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Poniżej, treść przekazanego zawiadomienia:

"Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 
ustawy o ofercie publicznej, ja niżej podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie 
stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHÉE SA, informuję, iż w 
dniu 07 marca 2014 r. nabyłem na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji ORPHEE SA 
z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej: Spółka), po średniej cenie 6,89 PLN za akcję, łączna wartość 
transakcji: 482.300 PLN.
Jednocześnie, w wyniku w/w transakcji doszło do przekroczenia progu 5% głosów, w związku z czym 
informuję, że 
1/ przed w/w transakcją posiadałem:
a) bezpośrednio 700.000 akcji Spółki, które stanowiły 2,844% w kapitale zakładowym Spółki, z których 
przysługiwało mi 700.000 głosów, co stanowiło 2,844% ogólnej liczby głosów oraz
b) pośrednio 463.824 akcji Spółki przez PLANEZZA LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze (w której 
posiadam 100% udziałów), które stanowiły 1,885% w kapitale zakładowym Spółki, z których 
przysługiwało 463.824 głosów, co stanowiło 1,885% ogólnej liczby głosów,
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadałem 1.163.824 akcje Spółki, które stanowiły 4,729% kapitału 
zakładowego. Z akcji tych przysługiwało mi bezpośrednio i pośrednio 1.163.824 głosy, co stanowiło 
4,729% ogólnej liczby głosów.
2/ po w/w transakcji posiadam:
a) bezpośrednio 770.000 akcji Spółki, które stanowią 3,129% w kapitale zakładowym Spółki, z których 
przysługuje mi 770.000 głosów, co stanowi 3,129% ogólnej liczby głosów oraz
b) pośrednio 463.824 akcji Spółki przez PLANEZZA LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze (w której 
posiadam 100% udziałów), które stanowią 1,885% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 
463.824 głosów, co stanowi 1,885% ogólnej liczby głosów,
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadam 1.233.824 akcje Spółki, które stanowią 5,014% kapitału 
zakładowego. Z akcji tych przysługuje mi bezpośrednio i pośrednio 1.233.824 głosy, co stanowi 5,014% 
ogólnej liczby głosów."

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.
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