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Genewa, 21.03.2016 
 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym przekazujemy na Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny Orphée S.A. za rok 2015, Raport został 
sporządzony i podpisany przez Radę Dyrektorów, która została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Genewie 
2 grudnia 2015. W jej skład wchodzą: Pan Janusz Płocica jako Przewodniczący Rady Dyrektorów, Panowie Domingo 
Dominguez, Krzysztof Rudnik, Piotr Skrzyński oraz Wojciech Suchowski jako Członkowie Rady Dyrektorów. Powyższy 
skład odzwierciedla strukturę właścicielską Spółki, o co główni Akcjonariusze zabiegali od ponad roku. Z Rejestru 
Handlowego w Genewie zostali natomiast wykreśleni Panowie Tomasz i Tadeusz Tuora, co formalnie kończy 
wielomiesięczny okres destabilizacji w relacjach pomiędzy Grupą Orphée a jednym z głównych akcjonariuszy – 
PZ CORMAY S.A. 
Dla Grupy Orphée rok 2015 był bardzo trudny, na co wpłynęło wiele czynników, m.in. sytuacja rynkowa – 
w szczególności kryzys w Rosji oraz przede wszystkim spory prawne, w jakie zaangażowana była Spółka – zarówno 
dotyczące inwestycji w spółkę Diesse Diagnostica Senese S.p.A., jak i związane z nieuprawnionymi próbami blokowania 
przez część poprzedniej Rady Dyrektorów wykonywania praw Akcjonariuszy Spółki. Zasiadający uprzednio w Radzie 
Dyrektorów Tomasz Tuora i Tadeusz Tuora wykorzystali istotne środki finansowe Spółki Orphée na sfinansowanie 
wrogich działań wobec głównych Akcjonariuszy, w szczególności pokrywając koszty obsługi prawnej, postępowań 
sądowych, oraz działań nakierowanych na kreowanie nieprawdziwego obrazu rzeczywistości dla rynku kapitałowego. 
Ponadto, istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy miały błędne decyzje w zakresie budowy nowych struktur 
decyzyjnych, sprzedażowych, finansowych i zakupowych w oderwaniu od jednostki dominującej PZ CORMAY S.A. 
Z powodu wyżej wymienionych czynników synergie wewnątrzgrupowe uzyskiwane w latach wcześniejszych w 2015 
praktycznie nie istniały, a w naszej ocenie sztucznie i celowo wytworzona konkurencja pomiędzy Grupą Orphée 
a PZ CORMAY S.A. negatywnie oddziaływała na wyniki finansowe. Na uzyskany w 2015 roku wynik największy wpływ 
miało wykazanie straty na działalności zaniechanej (z uwagi na rozpoczęciu po dniu bilansowym procesu likwidacji 
jednostki zależnej od Jednostki Dominującej - Innovation Enterprises Ltd.). Kwestie te szczegółowo opisane zostały 
w niniejszym Raporcie Rocznym. 
Rozpoczęcie z początkiem grudnia 2015 roku prac przez Radę Dyrektorów w obecnym składzie prowadzi 
do normowania sytuacji Grupy Orphée i przywraca zdrowe stosunki biznesowe w ramach całej Grupy CORMAY. 
Widzimy już pierwsze efekty synergii związane m.in. z wdrożeniem jednolitych procedur i wprowadzeniem wspólnej, 
globalnej polityki sprzedażowej, marketingowej i operacyjnej. Jest to dla nas szczególnie ważne w związku z wejściem 
programu inwestycyjnego realizowanego w Grupie CORMAY w kulminacyjną fazę. W opinii PZ CORMAY S.A., którą jako 
podmiot zależny o korespondującej strukturze zarządczej podzielamy, osiągnięcie dodatkowych efektów synergii 
będzie możliwe przy pełnej konsolidacji PZ Cormay i Orphée oraz docelowym wycofaniu Spółki z obrotu 
na NewConnect. Dążenie Głównego Akcjonariusza, czyli PZ CORMAY S.A., do tego, by obie spółki miały jednolity 
Akcjonariat, Radę Nadzorczą i Zarząd to w naszej opinii właściwy i racjonalny kierunek strategiczny dla tych 
podmiotów, zwłaszcza w obliczu finalizacji prac nad nowymi analizatorami i zbliżającej się ich komercjalizacji. 
Wierzymy, że jedna strategia, jedna struktura organizacyjna i ujednolicona struktura akcjonariatu dla całej Grupy 
będzie korzystna dla Akcjonariuszy, a wzrost skali działalności, i w konsekwencji wartości, będzie szybszy. Przed nami 
kolejny rok pełen wyzwań, ale jestem przekonany, że najtrudniejszy okres jest już za nami i kolejne kwartały pokażą 
stopniowy wzrost biznesu i odbudowywanie wyników finansowych Grupy. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Janusz Płocica 
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA 
 


