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Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ORPHÉE SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 roku

otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity

Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej: Ustawa o Obrocie) od osoby wchodzącej w skład Rady

Dyrektorów ORPHÉE SA, w którym osoba ta poinformowała, że w dniu 30 listopada 2012 r.:

1. Osoba blisko z nią związana, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, to jest spółka, w której posiada 100

% udziałów, nabyła 290.000 akcji ORPHÉE SA, po cenie 8,90 PLN;

2. Osoba blisko z nią związana, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie nabyła 55.000 akcji ORPHÉE SA, po

cenie 8,90 PLN.

Do nabycia doszło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego ORPHÉE SA, zarejestrowanego przez Rejestr

Handlowy w Genewie w dniu 15 listopada 2012 r., przy czym akcje zostały zapisane na rachunkach papierów

wartościowych osób blisko związanych z zawiadamiającym w dniu 30 listopada 2012 r.

Dodatkowo zawiadamiający wskazał, że inna osoba blisko z nią związana, to jest spółka PZ Cormay S.A. z siedzibą w

Łomiankach posiada 10.000.000 akcji Spółki, które stanowią 60,24 % kapitału zakładowego Spółki. Z akcji tych

przysługuje 10.000.000 głosów, co stanowi 60,24 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Osoby, których dotyczy zawiadomienie, nie wyraziły zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych

określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie

przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad

sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r. Nr

229 poz. 1950).
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