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Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji 

Treść raportu  

  
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria („Spółka") informuje, iż w 
dniu 29 września 2017 roku Spółka otrzymała od p. Tadeusza Wesołowskiego zawiadomienie w trybie art. 
69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2016 r., poz. 11639, ze zm.) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, o następującej treści: 
„Niniejszym zawiadamiam, że: 
- w dniu 27 września 2017 r., w związku ze złożonym w ramach oferty publicznej zapisem na akcje zwykłe 
na okaziciela serii L PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda 
(odpowiednio „Akcje Serii L” i „PZ Cormay”), Zawiadamiający przeniósł na rzecz PZ Cormay jako wkład 
niepieniężny na Akcje Serii L 141.445 zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Orphée SA z 
siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, 
oznaczonych kodem ISIN CH0197761098 („Akcje Spółki”), 
- w dniu 27 września 2017 r., w związku ze złożonym w ramach oferty publicznej zapisem na Akcje Serii L, 
PRIVATECH HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, spółka pośrednio zależna od Zawiadamiającego, 
przeniosła na rzecz PZ Cormay jako wkład niepieniężny na Akcje Serii L 1.500.000 Akcji Spółki, 
- w dniu 27 września 2017 r., w związku ze złożonym w ramach oferty publicznej zapisem na Akcje Serii L, 
SORS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, spółka pośrednio zależna od Zawiadamiającego, przeniosła 
na rzecz PZ Cormay jako wkład niepieniężny na Akcje Serii L 500.000 Akcji Spółki. 
Przed zdarzeniami opisanych powyżej Zawiadamiający posiadał: 
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej STRONG HOLDING SCSp z siedzibą w Luksemburgu, która 
posiadała Akcje Spółki za pośrednictwem spółki zależnej tj. TW INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w 
Nikozji, która posiadała 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, tj. 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 141.455 Akcji Spółki stanowiących 0,37% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających 
do 141.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Zatem łącznie Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio 2.141.455 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 zdarzeniach opisanych powyżej Zawiadamiający ani żaden podmiot od niego zależny nie posiadają 
Akcji Spółki, a co za tym idzie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a ich udział w kapitale zakładowym 
Spółki i w ogólnej liczby głosów w Spółce wynosi 0,00%. 
Zarówno przed jak i po ww. zmianie udziału Zawiadamiający ani żaden podmiot od niego zależny nie 
posiadali ani nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy.”. 
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