
 

 

 

 

Raport bieżący  nr 15/2015 08.04.2015 

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Podstawa prawna:  

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

Treść raportu 

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Spółka"), działając na podstawie art. 160 ust. 
4 w zw. z art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o obrocie"), informuje iż otrzymała w dniu 7 
kwietnia 2015 r. od Pana Tomasza Tuora pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady 
Dyrektorów Spółki zawiadomienie o transakcji dot. akcji Spółki dokonanej przez osobę 
blisko związaną z Panem Tomaszem Tuora. 
 
Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 
ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie: 
 
"Działając na podstawie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o obrocie"), ja niżej podpisany 
Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Przewodniczącego Rady 
Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Plan–les-Ouates pod Genewą ("Orphée SA" lub 
"Spółka") informuję, o zawarciu przez osobę blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 
ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie następujących transakcji zbycia akcji Orphée SA: 
 
• 26 marca 2015 r. – 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji Orphée SA po 
cenie 1,45 zł (słownie: jeden złoty 45/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect – sesja 
zwykła; 
• 27 marca 2015 r. – 2.547 (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji Orphée 
SA po cenie 1,45 zł (słownie: jeden złoty 45/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect – 
sesja zwykła; 
• 30 marca 2015 r. – 2.630 (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści) akcji Orphée SA po 
średniej cenie w zaokrągleniu 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za jedną akcję, na rynku 
NewConnect – sesja zwykła; 
• 31 marca 2015 r. – 97.370 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 
siedemdziesiąt) akcji Orphée SA po średniej cenie w zaokrągleniu 1,52 zł (słownie: jeden 
złoty 52/100) za jedną akcję, na rynku NewConnect – sesja zwykła." 


