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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. 
Treść raportu 

 
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) działając na podstawie art. 17 
ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości następującej 
informacji poufnej: 
„1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione 
 Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”), działając na podstawie art. 
17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym 
informuje, iż w toku prowadzonych rozmów nad zmianą formuły współpracy przy rozwoju projektu 
stworzenia nowego analizatora hematologicznego klasy 3-DIFF (robocza nazwa projektu MSL30) z 
Diagdev SAS z siedzibą w Castries, Francja („Diagdev SAS”), w dniu 3 kwietnia 2017 r. Diagdev SAS 
dokonała wypowiedzenia umowy zawartej w 2015 r., a dotyczącej zasad realizacji tego projektu. 
Jednocześnie, uwzględniając pozytywne wyniki dotychczasowych prac i perspektywę dokończenia 
projektu MSL30 według pierwotnej specyfikacji, Diagdev SAS wyraziło wolę dalszych negocjacji zasad 
sfinalizowania prac. Warunki współpracy miałyby zostać ustalone przez strony w toku dalszych rozmów. 
Rada Dyrektorów Orphée SA dostrzega potencjał komercyjny MSL30 i stoi na stanowisku zasadności 
dokończenia projektu na zmienionych warunkach i w tym celu podejmuje intensywne działania 
zmierzające do ustalenia nowych zasad współpracy.  
 2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej 
 W ocenie Spółki natychmiastowe ujawnienie danej informacji miałoby negatywny wpływ na wynik 
negocjacji Spółki z Diagdev SAS, mających na celu uzyskanie porozumienia z Diagdev SAS, a co za tym 
idzie mogłoby doprowadzić do niekorzystnych dla Spółki skutków biznesowo-finansowych. Opóźnienie 
przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na 
podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 
2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie 
uzasadnione interesy Spółki poprzez ww. negatywny wpływ na wyniki negocjacji oraz spowodować 
niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną.  
Rada Dyrektorów Spółki podjęła stosowne działania, by zakończenie negocjacji nastąpiło możliwie jak 
najszybciej, w ślad za czym zostanie opublikowany raport bieżący zawierający informację poufną. Nie 
istnieją przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia danej informacji poufnej może 
wprowadzić w błąd opinię publiczną, z uwagi na brak znaczącej różnicy wobec wcześniejszych 
publicznych komunikatów Spółki w danej sprawie. Ponadto, w ocenie Spółki jest ona dzięki wdrożonym 
środkom w stanie zapewnić poufność takich informacji. 
 3. Termin przekazania informacji poufnej 
 Orphée SA przekaże informację poufną w dniu zakończenia negocjacji i dokonania ustaleń z Diagdev 
SAS lub w sytuacji ostatecznego zerwania negocjacji w tej sprawie.” 
Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej było złożenie wypowiedzenia umowy dotyczącej 
realizacji projektu MSL30 przez Diagdev SAS w dniu 3 kwietnia 2017 r. 
 
 W następstwie dalszych rozmów, w dniu 26 kwietnia 2017 r. Diagdev SAS wyraziło intencję 
dokończenia projektu MSL30 do etapu finalnego prototypu według pierwotnej specyfikacji i w oparciu o 
wyniki dotychczas zrealizowanych prac, lecz bez bieżącego finansowania ze strony Orphee SA. Prace 



miałyby się zakończyć do końca 2017 r. W tym czasie strony finalnie ocenią efekty projektu i ustalą 
warunki rozliczenia końcowego etapu prac z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez Orphée SA 
do czasu wypowiedzenia umowy. 
 Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji 
niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia 
informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Rada 
Dyrektorów Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej była 
ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania informacji 
poufnej do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia negocjacji z Diagdev SAS oraz 
możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Diagdev SAS 
przy składaniu wypowiedzenia umowy jako w istocie elementu działań negocjacyjnych. 
 
Podstawa prawna          
 Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. 
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