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ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW ORPHEE –  

INFORMACJA PRASOWA 

 

 na dzień 7 sierpnia 2015 Rada Dyrektorów Orphée zwołała Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które decydować będzie o: 

o wyborze nowego składu Rady Dyrektorów  

o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych Orphée za 2014 rok 

 skład Rady Dyrektorów Orphée, odzwierciedlający strukturę właścicielską, implikuje 

odzyskanie kontroli operacyjnej nad tą spółką przez PZ Cormay, co otworzy nowy rozdział 

w historii obu Spółek 

W 30 czerwca 2015 Rada Dyrektorów Orphée zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego 

przedmiotem jest wybór Rady Dyrektorów na nową kadencję oraz wybór audytora do badania 

sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok. NWZ odbędzie się 7 sierpnia w Szwajcarii.  

Skuteczne z punktu widzenia formalnego zwołanie NWZ Orphée przez uprawnionych do tego 

członków Rady Dyrektorów to istotny formalny krok na drodze do odzyskania przez większościowych 

akcjonariuszy - w tym PZ Cormay - kontroli operacyjnej nad Spółką, a której to kontroli przez wiele 

miesięcy w sposób bezprawny byli pozbawieni. NWZ zadecyduje przede wszystkim o wyborze 

członków Rady Dyrektorów – rozpatrzone zostaną kandydatury zgłoszone zarówno przez obecną 

Radę Dyrektorów, jak i przez TOTAL FIZ. Wierzymy, że w wyniku decyzji akcjonariuszy skład Rady 

Dyrektorów nowej kadencji będzie odzwierciedlał strukturę właścicielską Spółki i będzie zgodny z 

interesami Akcjonariuszy. Dla nas, po miesiącach destabilizacji, oznacza to otwarcie nowego rozdziału 

w naszej historii, ponieważ odzyskanie kontroli operacyjnej nad szwajcarską Spółką docelowo 

umożliwi efektywne pod względem operacyjnym i kosztowym zarządzanie Grupą oraz wspólnymi 

projektami PZ Cormay i Orphée - mówi Janusz Płocica, prezes PZ Cormay S.A.  

Sierpniowe NWZ Orphée zadecyduje również o wyborze nowego audytora Spółki. Przed kilkoma 

tygodniami Orphée poinformowało, że dotychczasowy audytor Synergie & Partenaires Societe 

Fiduciaire SA zrzekł się pełnomocnictwa do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 

2014 rok. W efekcie Spółka nie wypełniła obowiązku informacyjnego w zakresie sporządzenia i 

opublikowania zaudytowanego raportu rocznego za rok 2014 w terminie do 30 czerwca 2015.  

Mając na względzie interesy Akcjonariuszy oraz obowiązujące przepisy prawa Zarząd PZ Cormay 

dołoży wszelkich starań, by po odzyskaniu kontroli operacyjnej nad Orphée jak najszybciej wypełnić 

obowiązek, dotyczący sporządzenia i publikacji zaudytowanego raportu za rok 2014. Zależy nam na 

tym, aby w możliwie krótkim czasie rynek otrzymał pełną i rzetelną informację na temat kondycji 
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finansowej Orphée. Naszą intencją jest tym samym doprowadzenie do ograniczenia ewentualnych 

sankcji przewidzianej za naruszenie przepisów– tłumaczy Janusz Płocica. 

 

dodatkowych informacji udziela: 

Katarzyna Sadowska 

CC Group Sp. z o.o. 

Telefon: +48 22 440 14 40 

Mobile:  +48 697 613 020 

*** 

Grupa PZ Cormay to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie producent i 

dystrybutor najwyższej klasy odczynników diagnostycznych oraz aparatury medycznej. Produkuje i 

sprzedaje testy diagnostyczne dla chemii klinicznej, hematologii, koagulologii, immunologii. W swojej 

ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne, hematologiczne oraz immunologiczne. 

Oferuje w pełni zautomatyzowane systemy do analizy parazytologicznej, a także próżniowy system 

pobierania krwi. Grupa PZ Cormay oferuje swoje produkty pod cenionymi markami PZ Cormay, 

Orphée (Szwajcaria), Audit Diagnostics (Irlandia) oraz Diesse (Włochy). Innowacyjność Grupy PZ 

Cormay wspiera doświadczony, międzynarodowy zespół badawczo-rozwojowy, a jej produkty są 

eksportowane do ponad 150 krajów świata. 

 


