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Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza 
Treść raportu 
 

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  
Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w 
Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2016 r. od Pana Tadeusza 
Wesołowskiego (Zawiadamiający) informacji o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez niego akcji 
Spółki. 

Poniżej treść otrzymanej informacji: 
 
"Zawiadamiający niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. podmiot zależny 
Zawiadamiającego tj. spółka TW INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na podstawie Umowy 

darowizny nabyła 12.000 udziałów spółki SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji stanowiących 
100% kapitału zakładowego spółki SORS HOLDINGS LIMITED i uprawniających do 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki SORS SORS HOLDINGS LIMITED, która to spółka posiada łącznie 
bezpośrednio i pośrednio 2.000.000 akcji spółki Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria 
("Spółka") stanowiących 5,18 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.000.000 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,18% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Przed zdarzeniem opisanym powyżej Zawiadamiający posiadał: 
- pośrednio za pośrednictwem podmiotu zależnego tj. SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji 
500.000 akcji Spółki stanowiących 1,30% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 500.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,30% ogólnej liczby głosów w Spółce; 
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji 
PRIVATECH HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji 1.500.000 akcji Spółki stanowiących 3,89 % w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
stanowiących 3,89 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  
- bezpośrednio 141.445 akcji stanowiących 0,37% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
141.445 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,37 % ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

Zatem łącznie Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio 2.141.445 akcji Spółki, 
stanowiących 5,55 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.141.445 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Po zdarzeniu opisanym powyżej Zawiadamiający posiada: 
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej TW INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, która 

posiada akcje Spółki za pośrednictwem spółki zależnej tj. SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w 
Nikozji 500.000 akcji Spółki stanowiących 1,30% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,30% ogólnej liczby głosów w 
Spółce oraz pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od  SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w 
Nikozji PRIVATECH HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji 1.500.000 akcji Spółki stanowiących 3,89 
% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, stanowiących 3,89 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 

- bezpośrednio 141.445 akcji stanowiących 0,37% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
141.445 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,37 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 
Zatem łącznie Zawiadamiający nadal posiada bezpośrednio i pośrednio 2.141.445 akcji Spółki, 
stanowiących 5,55 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.141.445 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane 

powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie. 
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 
bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 
prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub 
bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych 
w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie."  
 
Podstawa prawna          
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   
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