Genewa, 17-12-2015 r.
Szanowni Państwo,
Niniejszym przekazujemy na Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny Orphée SA za rok 2014,
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..
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jednym z naszych podstawowych priorytetów od momentu uzyskania
mandatu do kierowania Spółką, było sporządzenie i opublikowanie raportu rocznego za 2014 rok. Raport ten
powinien był zostać opublikowany w dniu 30 czerwca, jednak nie stało się tak z powodów formalnych (m.in.
nie zostało zbadane jednostkowe sprawozdanie Orphée oraz brakowało podpisów pełnego składu Rady
Dyrektorów pod skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz oświadczeniem Kierownictwa). W efekcie
od dnia 2 lipca 2015 obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect jest zawieszony. Wiedząc, jak istotna jest to
kwestia dla wszystkich Akcjonariuszy, żywimy nadzieję, że przekazanie zaległego raportu rocznego oraz
potwierdzenie składu Rady Dyrektorów poprzez dokonany 2 grudnia 2015 roku wpis w Rejestrze Handlowym
będą ważnymi elementami na drodze do wznowienia obrotu akcjami Spółki.
Dla Grupy Orphée rok 2014 – w szczególności drugie półrocze - oraz niemal cały rok 2015 były bardzo
wymagające. Wpływ na to miał szereg czynników, mi.in. 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.
W efekcie w naszej ocenie synergie wewnątrzgrupowe uzyskiwane w latach wcześniejszych, w końcówce
2014 roku zostały celowo zburzone. W związku z powyższymi czynnikami w 2014 roku znacznie wzrosły
koszty sprzedaży (o 30%) oraz koszty ogólnego zarządu (aż o 322%), przy kilkunastoprocentowym wzroście
przychodów Grupy. Na uzyskany wynik znaczący wpływ miało również urealnienie wartości zapasów
i należności, a także dokonanie odpisu w związku z przeprowadzonymi testami na utratę wartości firmy
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Innovation Enterprises oraz utworzenie rezerwy na roszczenia dwóch członków byłej Rady Dyrektorów
Orphée dotyczące wynagrodzeń za lata wcześniejsze. Kwestie te szczegółowo opisane zostały w niniejszym
Raporcie Rocznym.
Rozpoczęcie z początkiem grudnia 2015 roku prac przez Radę Dyrektorów w obecnym składzie gwarantuje
stopniowe unormowanie sytuacji Grupy Orphée i powrót do zdrowych stosunków biznesowych w ramach całej
Grupy Cormay. Oczekujemy efektów synergii związanych m.in. z wdrożeniem jednolitych procedur
i wprowadzeniem wspólnej, globalnej polityki sprzedażowej i marketingowej. W opinii PZ Cormay będzie to
możliwe do osiągniecia przy pełnej konsolidacji PZ Cormay i Orphée oraz docelowym wycofaniu Spółki
z obrotu na NewConnect. Dążenie Głównego Akcjonariusza, czyli PZ Cormay, 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 posiadanie akcji jednej spółki, zarządzającej prężnie rozwijającą się w skali
globalnej Grupą Cormay, będzie korzystne dla Akcjonariuszy, a wzrost skali jej działalności – i w konsekwencji
- wartości będzie szybszy i bardziej wyraźny.
Z wyrazami szacunku,
Janusz Płocica
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA
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