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Temat: Spełnienie się warunków rezygnacji i powołania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020, nr 8/2020 i nr 9/2020, Zarząd „Orbis” S.A. („Spółka”)
informuje o spełnieniu się warunków dotyczących rezygnacji złożonych przez pięciu Członków Rady
Nadzorczej Spółki i powołania w skład Rady Nadzorczej XI kadencji pięciu nowych Członków Rady
Nadzorczej Spółki, w związku z rozliczeniem w dniu 11 marca 2020 r., w rozumieniu § 10 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania
oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez
AccorInvest Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji
Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z
Rozporządzeniem, tj. zapisaniem na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki
nabytych w związku z Wezwaniem. Na potrzeby przedmiotowych rezygnacji i powołań za
wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania jest uznawany wyciąg z rachunku papierów
wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych
AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

W związku z powyższym z dniem 11 marca 2020 r. skuteczne stały się:
- rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej „Orbis” S.A. następujących osób: Pana Franck Gervais,
Pana Pierre Boisselier, Pana Christian Karaoglanian, Pana Jean-Jacques Morin, Pana Laurent Picheral,
- powołania do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji nowych Członków Rady Nadzorczej:
Pana Jan Hiljo Ozinga, Pana Jairo Gonzalez, Pani Corinne Fornara, Pana Pascal Maury, Pani Andrea
Agrusow.
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