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Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. otrzymała od PZ 
CORMAY S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej: 
 
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach 
informuje, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej: Spółka), o 
którym powziął informację w dniu 18 sierpnia 2014 r., zostało zarejestrowane w dniu 13 sierpnia 2014 r. w Rejestrze Handlowym w 
Genewie oraz w związku z objęciem przez PZ CORMAY S.A 5.038.051 akcji w ramach w/w podwyższenia, w dacie tej udział PZ 
CORMAY S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w sposób następujący: 
 
Przed zmianą PZ CORMAY S.A. posiadał 14.266.200 akcji Spółki, które stanowiły 45,13 % kapitału zakładowego. Z akcji tych 
przysługiwało 14.266.200 głosów, co stanowiło 45,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Aktualnie PZ CORMAY S.A. posiada 19.304.251 akcji Spółki, które stanowią 50,001% kapitału zakładowego. Z akcji tych 
przysługuje 19.304.251 głosów, co stanowi 50,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
W dacie niniejszego zawiadomienia podmioty zależne od PZ CORMAY S.A. nie posiadają akcji Spółki. PZ CORMAY S.A. nie jest 
stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie prawa głosu osobie trzeciej". 
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

 


