
Raport bieżący  nr 7/2015 05.03.2015 

Otrzymanie informacji przesłanej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania intsrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu 

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Spółka"), działając na 
podstawie art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż otrzymała za 
pośrednictwem faxu w dniu 4 marca 2015 r. od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informację o następującej treści: 
 
"Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
(,,Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z 
art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej ,,Ustawa") informuje, że  

 w wyniku nabycia akcji spółki ORPHEE SA z siedzibą w Genewie (,,Spółka") przez 
zarządzany przez Towarzystwo TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,TOTAL FIZ") w 
transakcji pakietowej przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu w dniu 26 lutego 
2015 r. z datą rozliczenia w dniu 27 lutego 2015 r., oraz 

 w wyniku nabycia akcji Spółki przez TTL1 Sp. z o.o. (dalej ,,TTL1") - spółkę zależną od 
TOTAL FIZ, poprzez zawarcie w dniu 26 lutego 2015 r. umowy, której przedmiotem było 
przeprowadzenie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym, 
transakcji nabycia akcji Spółki przez TTL1 (dalej ,,Umowa") i w skutek zawarcia której dnia 26 
lutego 2015r. akcje Spółki zostały zapisane na rachunku TTL1, 
udział TOTAL FIZ bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmiot zależny, łącznie w ogólnej 
liczbie głosów Spółki wzrósł powyżej progu 33 ⅓ % ogólnej liczby głosów, w tym TOTAL FIZ 
przekroczył próg 20%, zaś TTL1 osiągnął próg 15%. Dodatkowo udział wszystkich funduszy 
zarządzanych przez Towarzystwo, w tym pośrednio poprzez TTL1 wzrósł powyżej progu 33⅓ 
%. 
 
Przed ww. transakcją TOTAL FIZ posiadał 3 834 282 akcji Spółki, stanowiących 9,93% 
kapitału zakładowego Spółki i dających 3 834 282 głosów, stanowiących 9,93% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po dokonaniu ww. transakcji TOTAL FIZ posiada 7 875 302 akcji Spółki, stanowiących 20,40% 
kapitału zakładowego Spółki i dających 7 875 302 głosów, stanowiących 20,40% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed ww. transakcją TTL1 nie posiadał akcji Spółki. 
Po dokonaniu ww. transakcji TTL1 posiada 5 791 275 akcji Spółki, stanowiących 15,00% 
kapitału zakładowego Spółki i dających 5 791 275 głosów, stanowiących 15,00% w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
 
Po dokonaniu ww. transakcji TOTAL FIZ łącznie z TTL1 posiada 13 666 577 akcji Spółki, 
stanowiących 35,40% kapitału zakładowego Spółki i dających 13 666 577 głosów, 



 

 

 

 

stanowiących 35,40% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed ww. transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 3 
854 472 akcji Spółki, stanowiących 9,98% kapitału zakładowego Spółki i dających 3 854 472 
głosów, stanowiących 9,98% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Po dokonaniu ww. transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, w tym 
pośrednio poprzez TTL1 posiadają 13 686 767 akcji Spółki, stanowiących 35,45% kapitału 
zakładowego Spółki i dających 13 686 767 głosów, stanowiących 35,45% w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Towarzystwo jako podmiot zarządzający TOTAL FIZ oraz innymi funduszami inwestycyjnymi 
nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę w okresie 12 
miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia." 


