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Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej jako

Ustawa o Obrocie), informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. otrzymała korektę zawiadomienia z dnia 2 sierpnia 2013

r. w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie od osoby wchodzącej w skład Rady Dyrektorów Spółki, w której

osoba ta poinformowała, że osoba blisko z nią związana, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, to jest

spółka, w której posiada 100% udziałów, zbyła w dniach 29-31 lipca 2013 r. 11.452 (jedenaście tysięcy czterysta

pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji Orphee SA, tj.:

1. w dniu 29 lipca 2013 r. zbyła 9.942 akcje po średniej cenie 7.75 zł za akcję, łączna wartość transakcji: 77.058,15

zł,

2. w dniu 30 lipca 2013 r. zbyła 280 akcji po średniej cenie 7.64 zł za akcję, łączna wartość transakcji 2.141,15 zł,

3. w dniu 31 lipca 2013 r. zbyła 1.230 akcji po średniej cenie 7.50 zł za akcję, łączna wartość transakcji 9.228,00 zł

Akcje zostały zbyte w transakcjach na rynku NewConnect.

Osoby, których dotyczy zawiadomienie, nie wyraziły zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych

określonych w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania

i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia

listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1950)
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