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Zakończenie współpracy z Diagdev SAS w ramach prac nad nowym analizatorem 
hematologicznym MSL30 
Treść raportu 

 
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria („Emitent”) w 
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 27 kwietnia 2017 r. niniejszym informuje, że w dniu 22 
grudnia 2017 r. zawarła z Diagdev SAS z siedzibą w Castries, Francja („Diagdev SAS”), porozumienie 
dotyczące zakończenia i rozliczenia współpracy („Porozumienie”).  
Diagdev SAS i Emitent („Strony”) współpracowali przy projekcie stworzenia nowego analizatora 
hematologicznego klasy 3-DIFF (robocza nazwa projektu MSL30) i postanowili o zakończeniu udziału 
Diagdev SAS w ww. projekcie na jego obecnym etapie. 
 W ramach Porozumienia Strony uzgodniły sposób końcowego rozliczenia współpracy, w ramach 
którego w szczególności: 
 1) Diagdev SAS zwalnia Emitenta ze zobowiązania w kwocie 300 tys. EUR,  
 2) Emitent akceptuje, że wszelkie powstałe w ramach współpracy rozwiązania techniczne i know-how 
pozostają własnością intelektualną Diagdev SAS, przy czym Diagdev SAS wyraża zgodę na udzielenie 
Emitentowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, na wykorzystanie ww. 
rozwiązań technicznych i know-how w celu rozwoju, wytwarzania i sprzedaży produktów, 
 3) w związku z ustaleniami przedstawionymi w punktach 1)-2) Strony zrzekają się wzajemnie wszelkich 
roszczeń związanych z ww. współpracą. 
4) Emitent otrzyma dokumentację wszystkich rozwiązań technicznych opracowanych przez Diagdev SAS 
do czasu zakończenia prac. 
 Na bazie otrzymanej dokumentacji oraz prototypów analizatorów MSL30 opracowanych przez Diagdev 
SAS, Emitent zweryfikuje koncepcję dalszego prowadzenia projektu i harmonogram dalszych prac.  
 
Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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