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Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie 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:
Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. 
otrzymała od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013, poz. 1382), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (,,Fundusz"), reprezentowany przez PKO BP 
BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku zarejestrowania przez 
Rejestr Handlowy w Genewie, w dniu 23 lipca 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orphée Spółka 
Akcyjna (Orphée Ltd.) z siedzibą w Genewie ("Spółka"), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.
Fundusz posiada 1 453 125 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji 
Spółki, dających prawo do 1 453 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją podwyższenia 
kapitału stanowiło to 5,9050% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w jej kapitale 
zakładowym.
W wyniku wyżej opisanego podwyższenia kapitału, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki oraz w jej kapitale zakładowym wynosi 4,5973% (ogólna liczba akcji oraz głosów w Spółce 
wynosi 31 608 500)". 
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