
 

Raport bieżący nr 9/2017 

2017-03-22 

Temat:  Powołanie osoby nadzorującej 

Zarząd "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanym ze skutkiem na dzień 1 

kwietnia 2017 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. X kadencji Członku Rady Nadzorczej:  

JEAN-JACQUES DESSORS. 

1) data powołania osoby nadzorującej:  

22 marca 2017 r.  

2) imię i nazwisko  powołanej osoby nadzorującej: 

Jean-Jacques Dessors 

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. 

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu 

pracy zawodowej: 

Jean-Jacques Dessors ukończył studia w wyższej szkole hotelarskiej w Tuluzie (École Hôtelière de 

Toulouse) oraz na uniwersytecie w Tuluzie. Pracował na różnych stanowiskach we Francji i na 

świecie. W roku 1992 został zatrudniony w Compagnie Générale d’Hôtellerie et des Services (spółce 

zależnej od Grupy Vivendi) w charakterze Dyrektora Operacyjnego Westin Demeure Hotels and 

Libertel. 

W roku 1999 Jean-Jacques Dessors rozpoczął pracę w Accor na stanowisku Dyrektora 

odpowiedzialnego za rozwój działalności i segmentu turystyczno-wypoczynkowego (Director of 

Business & Leisure Operations) w regionie Paris Ile de France. W roku 2002 dołączył do zespołów 

pracujących w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii jako Dyrektor Zarządzający segmentem hoteli 

ekonomicznych, następnie został mianowany Dyrektorem Operacyjnym na Zjednoczone Królestwo i 

Irlandię. W roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego odpowiedzialnego za region 

obejmujący Afrykę, Daleki Wschód, rejon Oceanu Indyjskiego i Karaiby. 

Został członkiem Komitetu Wykonawczego w roku 2013 piastując stanowisko Dyrektora Generalnego 

(CEO) Hotel Services  w regionie Morza Śródziemnego, Dalekiego Wschodu i Afryki. W roku 2017 

został mianowany Dyrektorem Generalnym (CEO) HotelServices na Europę (z wyłączeniem Francji i 

Szwajcarii). 

 



5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w 

stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej 

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: 

Jean-Jacques Dessors poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności 

konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest 

członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych 

osobach prawnych jako członek ich organów.  

 

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:  

Jean-Jacques Dessors nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


