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Temat: Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, 
Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 25 lipca 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 nabyłem 3.000.000 (trzy miliony) 
akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej: Spółka), po cenie 3,75 za akcję. Do nabycia doszło w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 23 
lipca 2014 r. 

Przed w/w zdarzeniem posiadałem:
a) bezpośrednio 529.618 akcji Spółki, które stanowiły 2,15% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 
mi 529.618 głosów, co stanowiło 2,15% ogólnej liczby głosów oraz
b) pośrednio 163.824 akcji Spółki przez PLANEZZA LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze (w której posiadam 100% 
udziałów), które stanowią 0,67% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 163.824 głosów, co stanowi 
0,67 % ogólnej liczby głosów,
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadłem 693.442 akcje Spółki, które stanowiły 2,82% kapitału zakładowego. 
Z akcji tych przysługiwało mi bezpośrednio i pośrednio 693.442 głosy, co stanowiło 2,82% ogólnej liczby głosów.

Po w/w zdarzeniu posiadam:
a) bezpośrednio 3.529.618 akcji Spółki, które stanowią 11,166% w kapitale zakładowym Spółki, z których 
przysługuje mi 3.529.618 głosów, co stanowi 11,166% ogólnej liczby głosów oraz
b) pośrednio 163.824 akcji Spółki przez PLANEZZA LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze (w której posiadam 100% 
udziałów), które stanowią 0,518% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 163.824 głosów, co stanowi 
0,518% ogólnej liczby głosów,

tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadam 3.693.442 akcje Spółki, które stanowią 11,684% kapitału 
zakładowego. Z akcji tych przysługuje mi bezpośrednio i pośrednio 3.693.442 głosy, co stanowiło 11,684% ogólnej 
liczby głosów".
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Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
zawiadamiam, że osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, to jest spółka PZ 
CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w której zasiadam w organie zarządzającym, nabyła 866.200 akcji Spółki, 
po cenie 3,75 PLN za akcję. Do nabycia doszło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 23 lipca 2014 r.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
25-07-
2014
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Dyrektorów 
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