
 

Raport bieżący nr 25/2019 12.12.2019 

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ORPHÉE SA z 
siedzibą w Genewie _Szwajcaria_ 
Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu 
 

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Emitent"_ informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. ogłosił 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 992.283 akcji wyemitowanych przez ORPHÉE SA z siedzibą w 
Genewie _Szwajcaria_, o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych kodem ISIN: CH0197761098 i 
znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect _odpowiednio "Akcje" i 
"ORPHÉE"_, tj. wszystkich Akcji innych niż znajdujące się posiadaniu Emitenta lub ORPHÉE _Akcje własne_ 
_"Wezwanie"_. 
Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
_t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 623, z póżn. zm._ _"Ustawa"_, mając na względzie zamiar Emitenta, by doprowadzić 
do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 
Emitent jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu została określona 
na 1,96 PLN za jedną Akcję. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 7 stycznia 2020 r., a 
zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 6 lutego 2020 r. 
Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 
grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na nabycie przez Emitenta Akcji w ramach Wezwania, 
po cenie 1,96 PLN za jedną Akcję. 
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