
Q&A Orphée/Cormay 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Został opublikowany prospekt emisyjny, dostępny na 
stronach internetowych www.cormay.pl i www.bossa.pl. 
 

 Jakie są warunki oferty emisji akcji serii PZ Cormay? 
 
W ramach subskrypcji przeprowadzanej w drodze oferty publicznej oferuje się do objęcia 16 695 541 Akcji PZ 
Cormay S.A. serii L. Jedna akcja Orphée S.A. stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,80 Akcji serii L PZ 
Cormay.  
Przykład: posiadając 100 akcji Orphée inwestor może opłacić objęcie 80 akcji serii L PZ Cormay. Analogicznie, 135 
akcji Orphée uprawnia do objęcia 108 akcji PZ Cormay, 1 541 walorów Orphée do objęcia 1 232 akcji serii L PZ 
Cormay.  
 

 W jaki sposób można obliczyć przysługującą liczbę akcji PZ Cormay? 
 
Szczegóły emisji określa m.in. „parytet wymiany” zamieszczony w prospekcie emisyjnym PZ Cormay. 
Jedna akcja Orphée stanowi wkład niepieniężny na pokrycie 0,80 Akcji serii L.  
WZÓR: liczba posiadanych akcji Orphée (potwierdzona świadectwem depozytowym) mnożona przez 0,8.   
UWAGA: akcjonariuszom nie zostanie przydzielona ułamkowa część akcji serii L. Określona liczba akcji zostanie 
zaokrąglona w dół.  
Przykład: inwestor posiada 1 543 akcji Orphée. 1543 x 0,8 = 1234,4. Oznacza to, że inwestorowi przysługuje prawo 
do objęcia 1 234 akcji serii L PZ Cormay. 
 

  W jaki sposób Spółka zamierza wyrównać akcjonariuszom zaokrąglenie w dół przy przydziale akcji 
serii L? 

 
Każdy akcjonariusz Orphée, który złoży ważny zapis i któremu w wyniku zaokrągleń nie zostanie przydzielona 
ułamkowa część akcji serii L, otrzyma od Spółki dopłatę obliczoną jako iloczyn ułamka, o który nastąpiło 
zaokrąglenie w dół do pełnej liczby akcji serii L  i ceny emisyjnej akcji serii L (3,24 zł) (tzw. dodatkowa płatność). 
 

 Kiedy nastąpi wypłata dodatkowej płatności? 
 
Wypłata nastąpi niezwłocznie po dniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii L. 
 

 Czy jest możliwość kupna akcji serii L nie będąc akcjonariuszem Orphée? 
 

Nie ma takiej możliwości. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w ofercie akcji serii L PZ Cormay jest 
posiadanie akcji Orphée.  
 

 Ile wynosi cena emisyjna? 
 
Cena emisyjna akcji serii L w ofercie publicznej PZ Cormay została ustalona na 3,24 zł. 
 

 Kto jest uprawniony do objęcia emitowanych akcji? 
 
Osobami uprawnionymi są akcjonariusze Orphée, którzy w dniu złożenia zapisu posiadać będą akcje Orphée oraz 
przedstawią zgodne z wymogami określonymi w prospekcie świadectwo depozytowe (nie obciążone prawami 
osób trzecich oraz nie objęte ograniczeniami zbywalności) potwierdzające stan posiadania akcji Orphée.  
UWAGA: jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednego zapisu. 
 

 Kto wystawia świadectwo depozytowe? 
 
Świadectwo jest wystawiane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (np. dom maklerski) 
na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych. Na żądanie posiadacza rachunku w treści 
wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na 
rachunku. Wzór zlecenia blokady akcji Orphée, nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej  

http://www.cormay.pl/
http://www.bossa.pl/


oraz świadectwa depozytowego, który zostanie przedstawiony przez macierzysty podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych do wypełnienia, można znaleźć tutaj. 
 

 Co powinno zawierać świadectwo depozytowe? 
 

Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać:  
o fakt posiadania akcji Orphée przez daną osobę na dzień wystawienia świadectwa depozytowego,  
o złożenie przez akcjonariusza Orphée zlecenia blokady akcji Orphée w liczbie określonej w zapisie,  
o złożenie przez akcjonariusza Orphée dyspozycji przeniesienia akcji Orphée w liczbie określonej w zapisie 

na odpowiedni rachunek PZ Cormay. 
 

 Czy dyspozycję blokady i transferu akcji oraz wystawienia świadectwa mogę złożyć telefonicznie? 
 

Niezależnie od wewnętrznych regulacji poszczególnych podmiotów prowadzących rachunki maklerskie dla 
zlecenia powyższych czynności konieczne jest złożenie podpisu na zleceniu blokady akcji Orphée, nieodwołalnej 
dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz świadectwa depozytowego w obecności przedstawiciela 
podmiotów prowadzących rachunki maklerskie. W związku z powyższym złożenie dyspozycji telefonicznie nie jest 
możliwe.  
 

 Czy można złożyć więcej niż jeden zapis na akcje serii L? 
 
Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy.  
UWAGA: jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednego zapisu i nie ma 
możliwości złożenia kilku zapisów potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym ani jednego zapisu 
potwierdzonego kilkoma świadectwami depozytowymi. 
 

 Czy można zrezygnować z zapisu? 
 
Zapis na akcje jest nieodwołalny, za wyjątkiem okoliczności opisanych poniżej.  
Jeżeli po rozpoczęciu oferty zostanie udostępniony aneks do prospektu dotyczący zdarzenia lub okoliczności 
zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii L, o których PZ Cormay poinformował przed przydziałem, 
wówczas inwestor, tylko i wyłącznie w sytuacji gdy dany zapis został złożony przed udostępnieniem danego 
aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego Zapisu, składając w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia danego aneksu w jednym z Punktów Obsługi Klienta (POK), pisemne oświadczenie. W takim 
przypadku Emitent ma obowiązek do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii L w celu umożliwienia 
inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
 

 Gdzie można zapisać się na akcje serii L? 
 

Zapisów na akcje można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska. 
 

 Gdzie można znaleźć listę Punktów Obsługi Klienta? 
 

Lista jest dostępna na stronie internetowej DM BOŚ (www.bossa.pl). 
 

 Czy istnieje możliwość zapisania się na akcje przez Internet albo telefonicznie? 
 

Nie przewiduje się możliwości składania zapisów za pomocą Internetu oraz telefonicznie. 
 

 Ile wniosków trzeba złożyć, żeby zapisać się na akcje? 
 

Osoba uprawniona do złożenia zapisu ma obowiązek złożyć trzy wypełnione i podpisane egzemplarze formularza 
zapisu. 
 

 Gdzie można znaleźć formularz zapisu? 

http://ir.pzcormay.pl/userfiles/file/EmisjaL/dyspozycja_wzor.pdf


 
Wzór formularza zapisu jest dostępny w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska, jak również na stronie www PZ Cormay (tutaj). 
 

 Czy mogę dokonać zapisu na akcje Cormay przez pełnomocnika. 
Tak. Wzór pełnomocnictwa, z którym, po wypełnieniu i podpisaniu przez właściciela akcji, pełnomocnik może 
złożyć zapis na akcje Spółki, znajduje się tutaj. 
 

 Jaka jest minimalna i maksymalna wielkość zapisu? 
 

Minimalny zapis powinien opiewać na 1 akcję serii L. Maksymalny może opiewać na 16 695 541 Akcji serii L, tj. 
wszystkie emitowane akcje serii L.  
 

 Kiedy można składać zapisy na akcje? 
 

Zapisy na akcje można składać w okresie 8 sierpnia – 15 września. 
 
Terminy realizacji oferty w tym termin przydziału Akcji serii L, mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane 
do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. Podanie nowych terminów będzie 
dokonywane w formie komunikatu aktualizującego (dostępnego na stronach internetowych PZ Cormay i DM 
BOŚ). 
 

 Kiedy nastąpi przydział akcji? 
 

Przydział akcji serii L nastąpi do 30 września 2017 roku. 
 
Terminy realizacji oferty w tym termin przydziału akcji serii L, mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane 
do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. Podanie nowych terminów będzie 
dokonywane w formie komunikatu aktualizującego (dostępnego na stronach internetowych PZ Cormay i DM 
BOŚ). 
 
 

 Kiedy inwestor otrzyma informacje na temat liczby przydzielonych akcji? 
 
Informacje o przydziale akcji serii L zostaną podane przez Spółkę raportem bieżącym niezwłocznie po jego 
dokonaniu, a informacje podsumowujące ofertę zostaną podane przez Spółkę raportem bieżącym w terminie 14 
dni od zakończenia oferty. Informacja o zaksięgowaniu akcji serii L zostanie przekazana inwestorowi przez 
podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, 
przyjętymi przez dany podmiot. 

 

 Jaki jest przewidywany termin zapisania akcji serii L na rachunkach papierów wartościowych 
inwestorów, którzy objęli te akcje? 
 

Przewidywany termin to koniec listopada 2017 r.  
 
Terminy realizacji oferty w tym termin przydziału akcji serii L, mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane 
do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. Podanie nowych terminów będzie 
dokonywane w formie komunikatu aktualizującego (dostępny na stronach internetowych PZ Cormay i DM BOŚ). 
 
 

 Co stanie się z moimi akcjami Orphée, jeśli nie zdecyduję się złożyć zapisu na akcje Cormay? 
 

Intencją PZ Cormay jest uzyskanie w wyniku trwającej oferty 100% udziału w kapitale i głosach na WZ Orphée. W 
przypadku uzyskania większości w głosach na WZ Orphée niezbędnej do zniesienia dematerializacji akcji Orphée 
i wycofania ich z obrotu giełdowego, intencją PZ Cormay będzie wycofanie akcji Orphée z obrotu na NewConnect. 
Jeśli PZ Cormay nie uzyska stosownej większości, akcje Orphée pozostaną notowane na NewConnect. Może to 

http://ir.pzcormay.pl/userfiles/file/EmisjaL/formularz_zapisu.pdf
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oznaczać notowania przy bardzo ograniczonej płynności, mającej negatywny wpływ na możliwość zbycia akcji 
Orphée i ich cenę. 
 


