
Raport bieżący nr 1/2015 

2015-01-07 

Temat: Nabycie przez Orbis S.A. udziałów w spółkach prowadzących działalność hotelową w 
Europie Środkowej oraz zawarcie Generalnej Umowy Licencyjnej. 

 

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2014 dotyczącego zawarcia umowy 
przedwstępnej zakupu przez Orbis S.A. („Orbis”) udziałów w spółkach prowadzących 
działalność hotelową w Europie Środkowej oraz Generalnej Umowy Licencyjnej 
(„Transakcja”),  

Zarząd Orbis informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. doszło do realizacji Transakcji, w 
wyniku, której Orbis stał się właścicielem udziałów w następujących spółkach, prowadzących 
działalność hotelową w ramach sieci Accor: 

- Węgry: Accor Pannonia Hotels Zrt. (99,92% udziałów), obejmuje także hotele sieci Accor w 
Macedonii, Słowacji i Bułgarii; 

- Czechy: Katerinska Hotel s.r.o. (100% udziałów); 

- Rumunia: Accor Hotels Romania S.R.L. (100% udziałów);  

- Polska: Hotel Muranowska sp. z o.o. (100% udziałów) oraz Hotek Polska sp. z o.o. (100% 
udziałów). 

Łączna cena, jaką Orbis zapłacił za nabyte udziały wyniosła 142.262.000 EUR (słownie: sto 
czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące euro) („Cena Nabycia”). 

Cena Nabycia została sfinansowana w 80% z kredytu zaciągniętego przez Orbis w Banku 
Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. (patrz: Raport bieżący nr 38/2014) oraz 
w 20% ze środków własnych. 

Ponadto Orbis zawarł z Accor S.A. Generalną Umowę Licencyjną, na podstawie której 
uzyskał prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami Accor do 2035 roku, w 
następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry, przy czym przez okres minimum 10 lat, powyżej wskazane uprawnienia zostały 
przyznane Orbis na wyłączność. 

 

Podstawa prawna: art. 56 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 (tj. Dz. U. 2013 poz. 1382).   
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