Raport bieżący nr 35/2020
2020-06-24
Temat: Powołanie Członków Zarządu XI kadencji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. informuje, że w dniu 24.06.2020 r. Rada Nadzorcza "Orbis" S.A. powołała w skład Zarządu
"Orbis" S.A. XI kadencji:
I.
II.
III.

Pana Gilles Clavie na Prezesa Zarządu,
Pana Dominika Sołtysika na Wiceprezesa Zarządu,
Panią Inesę Kuczalską na Członka Zarządu.

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych członkach Zarządu, określone w § 10 rozporządzenia
Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim:
Ad I.
1) data powołania osoby zarządzającej:
24 czerwca 2020 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Gilles Stephane CLAVIE
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Prezes Zarządu „Orbis” S.A.
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu
pracy zawodowej:
Wykształcenie:
1992 Notre Dame de GrandChamp oraz ukończone kursy z zakresu zarządzania i finansów w ESSEC i
INSEAD
Znajomość języków obcych:
francuski:

język ojczysty

angielski:

biegły

Zajmowane stanowiska:
Od 1 lipca 2020 r. – powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego AccorInvest Group S.A.
Od 27 czerwca 2014 r. Prezes Zarządu „Orbis” S.A.
2011 r. – 27 czerwca 2014 r. „Orbis” S.A. – Kontroler Generalny, następnie Dyrektor ds. Strategii,
Kontroli Zarządczej i Zarządzania Nieruchomościami odpowiedzialny za strategię, rozwój, zarządzanie
aktywami, zamówienia i zakupy, informatykę, zarządzanie ryzykiem i wsparcie operacyjne

2004 – 2011 Accor, Francja - Kontroler Finansowy odpowiedzialny za działy rachunkowości, skarbu
i finansowych systemów informatycznych
2001 – 2004 Accor, region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Segment Biznesu i Turystyki Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji
1993 – 2001 Eridania Beghin-Say (branża rolnicza) – Dyrektor ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości
Finansowej Grupy
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:
Pan Gilles Clavie 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:
Pan Gilles Clavie nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ad II.
1) data powołania osoby zarządzającej:
24 czerwca 2020 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Dominik SOŁTYSIK
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Wiceprezes Zarządu „Orbis” S.A.
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu
pracy zawodowej:
od 02.06.2016 – Członek Zarządu „Orbis” S.A.
Dominik Sołtysik, przed powołaniem do Zarządu Spółki, przez 3 lata pełnił stanowisko Dyrektora ds.
Zarządzania Aktywami w "Orbis" S.A.
Jest absolwentem wydziału finansów Wyższej Szkoły Handlowej w Tuluzie, pierwsze doświadczenia
zawodowe zdobywał jako audytor finansowy w Salustro Reydel. W 2003 roku rozpoczął pracę w dziale
finansowym w centrali Grupy Accor w Paryżu. W 2010 roku został Dyrektorem Finansowym Accor
Pannonia Hotels w Budapeszcie. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył szerokie doświadczenie
z zakresu finansów, rozwoju i zarządzania aktywami w Paryżu, Londynie, Budapeszcie i w Warszawie.
W Orbisie jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie portfelem nieruchomości hotelowych oraz
rozwój Grupy w Polsce i w krajach Europy Wschodniej. Dotychczas uczestniczył w realizacji wielu
projektów korporacyjnych, m.in. w przygotowaniu historycznej transakcji zakupu hoteli i wejścia
Orbisu na nowe rynki w 2015 roku oraz w procesie sprzedaży działalności serwisowej na rzecz Accoru
w 2019 r.
Dominik Sołtysik ma 45 lata, mówi po polsku, francusku i angielsku.

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:
Pan Dominik Sołtysik 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:
Pan Dominik Sołtysik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad III.
1) data powołania osoby zarządzającej:
24 czerwca 2020 r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Inesa Greta KUCZALSKA
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Zarządu „Orbis” S.A.
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu
pracy zawodowej:
Wykształcenie:



Magister Ekonomii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Executive MBA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet w Montrealu (UQAM)

Kwalifikacje:


Tytuł ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants)

Przebieg pracy zawodowej:





2019 - obecnie - Dyrektor ds. Finansowych Orbis S.A.
2009 – 2019 – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Orbis S.A.
2005 – 2009 – Dyrektor ds. Księgowości Hekon-Hotele Ekonomiczne SA
1999 – 2005 – Spółki Grupy Accor – ostatnie stanowisko Główny Księgowy

Pani Inesa Kuczalska karierę zawodową rozpoczęła w obszarze finansów w spółkach Accor w Polsce.
Od 2009 r. pełniła rolę zastępcy dyrektora finansowego Orbisu, po czym we wrześniu 2019 r. objęła
funkcję dyrektora finansowego Spółki. Inesa Kuczalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Executive MBA. Ukończyła również program MBA
Uniwersytetu w Montrealu (UQAM). Od 2007 członek ACCA (FCCA). Podczas swojej wieloletniej
kariery zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania.

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:
Pani Inesa Kuczalska 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:
Pani Inesa Kuczalska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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