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Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o 
ofercie publicznej 
Treść raportu 
 
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 10 czerwca 2016 r. informacji o 
transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez TTL 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i związaną 
z tym zmianą udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 Poniżej treść otrzymanej informacji: 
 
 "Niniejszym, TTL 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("TTL 1"), ul. 

Próżna 9,00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm. dalej "Ustawa") informuje, 
że w wyniku zbycia akcji spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie ("Spółka") przez TTL 1 poprzez 
zawarcie w dniu 8 czerwca 2016 r. umowy, której przedmiotem było przeprowadzenie za 
pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym, transakcji zbycia akcji Spółki 
przez TTL 1, udział TTL 1 bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów Spółki spadł poniżej progu 10%. 

 Przed ww. transakcją TTL 1 posiadał 5 372 808 akcji Spółki, stanowiących 13,92% kapitału 
zakładowego Spółki i dających 5 372 808 głosów, stanowiących 13,92% w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 
 Po dokonaniu ww. transakcji TTL 1 posiada 372 808 akcji Spółki, stanowiących 0,97% kapitału 
zakładowego Spółki i dających 372 808 głosów, stanowiących 0,97 % w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki." 

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