
 

Raport bieżący nr 5/2016 14.06.2016 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 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 14.06.2016 r. informacji o transakcji 
dokonanej na akcjach Spółki przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach i związaną z tym 
zmianą udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 

 Poniżej treść otrzymanej informacji: 
 
 "Działając w imieniu PZ CORMAY S.A., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

obrotu oraz o spółkach publicznych, informujemy, że uległ zmianie dotychczasowy stan posiadania 
przez PZ CORMAY S.A. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF (franków 

szwajcarskich) każda, w spółce Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Akcje", "Spółka"). 
Zmiana ta wynika z faktu nabycia przez Cormay w dniu 08.06.2016 r. – w ramach transakcji 
sprzedaży na podstawie umowy zawartej poza obrotem zorganizowanym - 5.000.000 Akcji 
stanowiących 12,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujących 12,95% ogólnej 
liczby głosów oraz uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki.  
 

 W następstwie powyższej transakcji, udział PZ CORMAY S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący: 
 
 Przed dokonaniem ww. transakcji PZ CORMAY S.A., łącznie ze swoim podmiotem zależnym, tj. ze 
Spółką, posiadała 12.739.074 Akcji, stanowiących 33% kapitału zakładowego i reprezentujących 
12.739.074 głosów, stanowiących 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w 
tym: 

 1) bezpośrednio - 8.879.956 Akcji, które stanowiły 23% kapitału zakładowego i reprezentowały 

8.879.956 głosów, stanowiących 23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 2) pośrednio, poprzez Spółkę (posiadającą Akcje jako własne, z których nie może wykonywać prawa 
głosu) - 3.859.118 Akcji, które stanowiły 10% kapitału zakładowego i reprezentowały 3.859.118 
głosów, stanowiących 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 

 Po dokonaniu ww. transakcji PZ CORMAY S.A., łącznie ze Spółką, posiada 17.739.074 Akcji, 
stanowiących 45,95% kapitału zakładowego i reprezentujących 17.739.074 głosów, stanowiących 
45,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: 
 1) bezpośrednio - 13.879.956 Akcji, które stanowią 35,95% kapitału zakładowego i reprezentują 
13.879.956 głosów stanowiących 35,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 2) pośrednio, poprzez Spółkę (posiadającą Akcje jako własne, z których nie może wykonywać prawa 
głosu) - 3.859.118 Akcji, które stanowiły 10% kapitału zakładowego i reprezentowały 3.859.118 

głosów, stanowiących 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
 
 Według wiedzy PZ CORMAY S.A. żaden z podmiotów zależnych od PZ CORMAY S.A., poza Spółką, nie 
posiada akcji Spółki. 
 

 PZ CORMAY S.A. informuje ponadto, że nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 
lit. c w/w ustawy."  

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