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Zawiadomienie otrzymane przez Orphee SA od PZ CORMAY S.A. o rezultatach wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji Orphee SA  
Treść raportu 

 
Orphée SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od PZ CORMAY S.A. 
_"Cormay"_ zawiadomienie o rezultatach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, 
ogłoszonego przez Cormay w dniu 11 grudnia 2019 r. _"Wezwanie"_. 
 
W ramach Wezwania, w wyniku rozliczenia w dniu 14 lutego 2020 r. transakcji przeprowadzonej w dniu 
11 lutego 2020 r., Cormay nabyła 188 983 akcje Spółki. 
 
Przez Wezwaniem Cormay posiadała: 
 
• bezpośrednio 33.757.099 akcji Spółki, uprawniających do 33.757.099 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 87,43 % kapitału zakładowego Spółki i 87,43 % 
ogólnej liczby głosów w Spółce, 
 
• pośrednio, wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę, 37.616.217 akcji Spółki, 
uprawniających do 37.616.217 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki _przy czym 
Spółka, jako podmiot zależny Cormay, nie będzie mogła wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji 
własnych_, stanowiących 97,43 % kapitału zakładowego Spółki i 97,43 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 
 
W wyniku Wezwania Cormay posiada: 
 
• bezpośrednio 33.946.082 akcje Spółki, uprawniające do 33.946.082 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Spółki, stanowiące 87,92 % kapitału zakładowego Spółki i 87,92 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce, 
 
• pośrednio, wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę, 37.805.200 akcji Spółki, 
uprawniających do 37.805.200 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki _przy czym 
Spółka, jako podmiot zależny Cormay, nie będzie mogła wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji 
własnych_, stanowiących 97,92 % kapitału zakładowego Spółki i 97,92 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce.   
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   
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