4 lutego 2020 r.

4 February 2020

Od:

From:

Accor S.A.
82 Rue Henri Farman,
92130 Issy-les-Moulineaux
Francja

Accor S.A.
82 Rue Henri Farman,
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Do:

To:

Orbis S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Polska

Orbis S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warsaw
Poland

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
W SPRAWIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
Działając w imieniu Accor S.A. (Société
Anonyme), spółki założonej i istniejącej
zgodnie z prawem Francji, z siedzibą w Issyles-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130
Issy-les-Moulineaux, Francja, zarejestrowanej
w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre
(Registre du commerce et des sociétés) pod
numerem 602 036 444, akcjonariusza spółki
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000022622
(„Spółka”), któremu na niniejszego dzień
niniejszego żądania bezpośrednio przysługuje
37.246.682 akcji Spółki, stanowiących 80,84%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających
do wykonywania 37.246.682 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących

#100002884v2<RZDMS>

SHAREHOLDER’S REQUEST
REGARDING THE CONVOCATION OF
THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
Acting on behalf of Accor S.A. (Société
Anonyme), an entity incorporated and existing
under the laws of France, with its registered
seat in Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri
Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France,
registered with the Trade and Companies
Registry of Nanterre (Registre du commerce et
des sociétés de Nanterre) under No. 602 036
444, a shareholder of Orbis S.A., with its
registered office in Warsaw at ul. Złota 59, 00120 Warsaw, Poland, entered in the Register of
Business Entities of the National Court
Register maintained by the District Court for
the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII
Commercial Division of the National Court
Register, under KRS No. 0000022622 (the
“Company”), holding directly as of the date of
this request 37,246,682 shares in the Company
representing 80.84% of the share capital of the
Company and 37,246,682 votes at the general
meeting of the shareholders of the Company,

80,84% łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, w związku ze złożeniem
rezygnacji z pełnienia funkcji członków rady
nadzorczej Spółki przez Francka Gervais,
Jeana-Jacquesa Morin, Pierra Boisselier,
Laurenta
Picherala
oraz
Christiana
Karaoglaniana, o czym mowa w raporcie
bieżącym Spółki nr 4/2020 z dnia 3 lutego
2020 r., które to rezygnacje mają skutek na
moment rozliczenia, 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. na moment zapisania na
rachunku papierów wartościowych AccorInvest
akcji Spółki nabytych w związku z
Wezwaniem,
działając
na
podstawie
art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych, niniejszym
żądamy zwołania przez Zarząd Spółki, na dzień
5 marca 2020 r., nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia Spółki w celu dokonania wyboru
nowych członków rady nadzorczej Spółki
(„Zgromadzenie”).

representing 80.84% of the total number of
votes at the general meeting of the shareholders
of the Company, in relation to the resignation
from the supervisory board of the Company of
Franck Gervais, Jean-Jacques Morin, Pierre
Boisselier, Laurent Picheral and Christian
Karaoglanian referred to in current report of
the Company No. 4/2020 dated 3 February
2020, such resignations becoming effective as
at the moment of the settlement, in accordance
with §10.3 of the Ordinance of the Minister of
Finance of 14 September 2017 on the forms of
tender offers to subscribe for the sale or
exchange of shares in a public company, the
detailed procedures of the announcement
thereof, and the conditions for acquiring shares
pursuant to such tender offers (the
“Ordinance”), of the transaction comprising
the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company,
in a tender offer for the acquisition of the
shares in the Company announced by
AccorInvest on 17 December 2019 (the
“Tender Offer”) pursuant to Article 74,
section 1 of the Act of 29 July 2005 on public
offerings, the conditions governing the
introduction of financial instruments to
organised trading, and on public companies
and in compliance with the Ordinance, i.e. as
of the moment of the registration in the
securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer,
acting pursuant to Art. 400 § 1 of the Act dated
15 September 2000 – the Commercial
Companies Code, we request that the
management board of the Company convenes
an extraordinary general meeting of the
shareholders of the Company in order to
appoint new members to the supervisory board
of the Company for 5 March 2020 (the
“Meeting”).

W załączeniu
przedstawiamy:

do

żądania

Attached to this request are the following
documents:

Zgromadzenia

(a) the agenda of the Meeting (Schedule No. 1);
and

(b) projekty uchwał w sprawie powołania
nowych członków rady nadzorczej Spółki
(Załącznik nr 2); oraz

(b) draft resolutions regarding the appointment
of new members to the supervisory board of
the Company (Schedule No. 2); and

(c) życiorysy
kandydatów
na
członków
rady
nadzorczej
(Załącznik nr 3).

(c) biographies of the candidates for the new
members of the supervisory board of the
Company (Schedule No. 3).

(a) treść porządku
(Załącznik nr 1);

niniejszego

obrad

nowych
Spółki

podpis na następnej stronie / signature on the following page

Załącznik nr 1
(treść porządku obrad)
Schedule No. 1
(the agenda of the meeting)

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

The agenda of the Extraordinary General
Meeting

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór 1. Opening of the General Meeting of the
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Shareholders and the election of its Chairperson.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 2. Confirming that the General Meeting of the
Shareholders has been properly convened and is
Zgromadzenia
i
jego
zdolności
do
capable of adopting valid resolutions.
podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji
akcjonariuszy.

Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad.

na

wniosek 3. Election of the ballot counting committee upon
the request of the shareholders.
4. Adoption of the agenda for the meeting.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w radzie 5. Adoption of resolutions regarding changes in the
nadzorczej.
supervisory board.

Załącznik nr 2
(uchwały w sprawie powołania nowych członków rady nadzorczej Spółki)
Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Jana Hiljo Ozinga, przy czym
niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, 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. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji
Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany
wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku
papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Jairo Gonzaleza, przy czym niniejsze
powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, 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. od

momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych
w związku z Wezwaniem.
Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany
wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku
papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Corinne Fornara, przy czym
niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, 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. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji
Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany
wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku
papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Pascala Maury, przy czym niniejsze
powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, 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. od
momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych
w związku z Wezwaniem.
Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany
wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku
papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Andrea Agrusow, przy czym
niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, 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. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji
Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany
wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku
papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Schedule No. 2
(resolution on the appointment of new members of the supervisory board of the Company)
Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 5 March 2020
concerning the appointment of a member to the supervisory board of Orbis S.A. of the XI tenure
§1
Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000
and § 16 section 2 of the statute of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), the
Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mr Jan Hiljo Ozinga to the supervisory board
of the Company of the XI tenure, such appointment being effective as at the moment of the settlement,
in accordance with §10.3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 14 September 2017 on the
forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed
procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender
offers
(the “Ordinance”), of the transaction comprising the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company, in a tender offer for the acquisition of the shares in the
Company announced by AccorInvest on 17 December 2019 (the “Tender Offer”) pursuant to Article
74, section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offerings, the conditions governing the introduction
of financial instruments to organised trading, and on public companies and in compliance with the
Ordinance, i.e. as of the moment of the registration in the securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer.
For the purpose of this appointment, an excerpt from AccorInvest’s securities account confirming the
registration in the securities account of AccorInvest of the shares in the Company purchased in the
Tender Offer shall be deemed as sufficient proof of the settlement of the Tender Offer.
§2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
_____________________________________________________
Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 5 March 2020
concerning the appointment of a member to the supervisory board of Orbis S.A. of the XI tenure
§1
Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000
and § 16 section 2 of the statute of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), the
Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mr Jairo Gonzalez to the supervisory board
of the Company of the XI tenure, such appointment being effective as at the moment of the settlement,
in accordance with §10.3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 14 September 2017 on the
forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed
procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender
offers

(the “Ordinance”), of the transaction comprising the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company, in a tender offer for the acquisition of the shares in the
Company announced by AccorInvest on 17 December 2019 (the “Tender Offer”) pursuant to Article
74, section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offerings, the conditions governing the introduction
of financial instruments to organised trading, and on public companies and in compliance with the
Ordinance, i.e. as of the moment of the registration in the securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer.
For the purpose of this appointment, an excerpt from AccorInvest’s securities account confirming the
registration in the securities account of AccorInvest of the shares in the Company purchased in the
Tender Offer shall be deemed as sufficient proof of the settlement of the Tender Offer.
§2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
_____________________________________________________
Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 5 March 2020
concerning the appointment of a member to the supervisory board of Orbis S.A. of the XI tenure
§1
Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000
and § 16 section 2 of the statute of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), the
Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mrs Corinne Fornara to the supervisory board
of the Company of the XI tenure, such appointment being effective as at the moment of the settlement,
in accordance with §10.3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 14 September 2017 on the
forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed
procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender
offers
(the “Ordinance”), of the transaction comprising the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company, in a tender offer for the acquisition of the shares in the
Company announced by AccorInvest on 17 December 2019 (the “Tender Offer”) pursuant to Article
74, section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offerings, the conditions governing the introduction
of financial instruments to organised trading, and on public companies and in compliance with the
Ordinance, i.e. as of the moment of the registration in the securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer.
For the purpose of this appointment, an excerpt from AccorInvest’s securities account confirming the
registration in the securities account of AccorInvest of the shares in the Company purchased in the
Tender Offer shall be deemed as sufficient proof of the settlement of the Tender Offer.
§2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
______________________________________________________

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 5 March 2020
concerning the appointment of a member to the supervisory board of Orbis S.A. of the XI tenure
§1
Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000
and § 16 section 2 of the statute of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), the
Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mr Pascal Maury to the supervisory board of
the Company of the XI tenure, such appointment being effective as at the moment of the settlement, in
accordance with §10.3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 14 September 2017 on the forms
of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed
procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender
offers
(the “Ordinance”), of the transaction comprising the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company, in a tender offer for the acquisition of the shares in the
Company announced by AccorInvest on 17 December 2019 (the “Tender Offer”) pursuant to Article
74, section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offerings, the conditions governing the introduction
of financial instruments to organised trading, and on public companies and in compliance with the
Ordinance, i.e. as of the moment of the registration in the securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer.
For the purpose of this appointment, an excerpt from AccorInvest’s securities account confirming the
registration in the securities account of AccorInvest of the shares in the Company purchased in the
Tender Offer shall be deemed as sufficient proof of the settlement of the Tender Offer.
§2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
___________________________________________________
Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 5 March 2020
concerning the appointment of a member to the supervisory board of Orbis S.A. of the XI tenure
§1
Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000
and § 16 section 2 of the statute of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), the
Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mrs Andrea Agrusow to the supervisory board
of the Company of the XI tenure, such appointment being effective as at the moment of the settlement,
in accordance with §10.3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 14 September 2017 on the
forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed
procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender
offers (the “Ordinance”), of the transaction comprising the acquisition by AccorInvest Group S.A.
(“AccorInvest”) of the shares in the Company, in a tender offer for the acquisition of the shares in the
Company announced by AccorInvest on 17 December 2019 (the “Tender Offer”) pursuant to Article
74, section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offerings, the conditions governing the introduction

of financial instruments to organised trading, and on public companies and in compliance with the
Ordinance, i.e. as of the moment of the registration in the securities account of AccorInvest of the shares
in the Company purchased in the Tender Offer.
For the purpose of this appointment, an excerpt from AccorInvest’s securities account confirming the
registration in the securities account of AccorInvest of the shares in the Company purchased in the
Tender Offer shall be deemed as sufficient proof of the settlement of the Tender Offer.
§2
This resolution shall enter into force upon its adoption.

Załącznik nr 3
(życiorysy kandydatów na nowych członków rady nadzorczej Spółki)
Schedule No. 3
(biographies of the candidates for the new members of the supervisory board of the Company)
Polskie wersje językowe
JAN HILJO OZINGA
1)

Data powołania osoby zarządzającej:
Następne Walne Zgromadzenie

2)

Imię i nazwisko powoływanej osoby zarządzającej:
Jan Hiljo Ozinga

3)

Stanowisko osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4)

Wykształcenie, kwalifikacje i poprzednie stanowiska, w tym kariera zawodowa:
John Ozinga jest absolwentem szkoły zarządzania hotelami La Roche-en-Ardenne w Belgii,
uczęszczał do Institut Supérieur d'Informatique w Liège i uzyskał podyplomowe wykształcenie z
zakresu administracji biznesowej na Heriott-Watt University Edinburgh (Szkocja).
John ma ponad 20 lat doświadczenia w branży nieruchomości we Francji i na świecie. Swoją karierę
w Accor rozpoczął w 1991 roku jako dyrektor ds. rozwoju w Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach
Beneluksu.
W 2001 roku dołączył do grupy hoteli Dolce jako wiceprezes ds. rozwoju w Europie. Następnie, w
2004 roku, został wiceprezesem ds. międzynarodowej działalności w zakresie nieruchomości dla
Groupe Casino. W 2008 roku dołączył do Carrefour jako dyrektor Carrefour Property France.
W 2012 roku został dyrektorem generalnym francuskiej jednostki, a następnie szefem Separate
Accounts Continental Europe w CBRE Global Investors, światowym liderze zarządzania
inwestycjami w nieruchomości.
W czerwcu 2014 roku dołączył do Komitetu Wykonawczego AccorHotels jako Dyrektor
Operacyjny HotelInvest.
Od 2 czerwca 2016 roku do 6 kwietnia 2018 roku John pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Orbis.
Od czerwca 2018 roku John Ozinga jest Dyrektorem Zarządzającym AccorInvest.

5)

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, w tym ocena, czy jest to
działalność konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, wraz ze 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:
- Obecnie Dyrektor Zarządzający AccorInvest
- Brak działalności w Polsce
- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną

-

6)

Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako
członek jej organów
Informacja o wpisie osoby zarządzającej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Brak / Nie figuruje

JAIRO GONZALEZ
1)

Data powołania osoby zarządzającej:
Następne Walne Zgromadzenie

2)

Imię i nazwisko powoływanej osoby zarządzającej:
Jairo Gonzalez

3)

Stanowisko osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4)

Wykształcenie, kwalifikacje i poprzednie stanowiska, w tym kariera zawodowa:
Jaïro Gonzalez Hidalgo posiada tytuł magistra prawa międzynarodowego publicznego oraz tytuł
magistra międzynarodowego prawa gospodarczego Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas.
Pan Gonzalez Hidalgo spędził około 20 lat w grupie Accor, gdzie zajmował różne kluczowe
stanowiska we Francji i za granicą jako Starszy Prawnik oraz Szef Działu Prawnego w Europie
Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Budapeszcie oraz Szef Działu Prawnego w siedzibie Accor w
Paryżu.
Od czerwca 2018 roku Jaïro Gonzalez Hidalgo jest Szefem Działu Prawnego Grupy Accor i
członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5)

6)

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, w tym ocena, czy jest to
działalność konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, wraz ze 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:
- Obecnie Szef Działu Prawnego, Sekretarz Zarządu i Główny Dyrektor ds. Complience w
AccorInvest Group SA.
- Brak działalności w Polsce
- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną
- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako
członek jej organów
Informacja o wpisie osoby zarządzającej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Brak / Nie figuruje.

CORINNE FORNARA
1)

Data powołania osoby zarządzającej:
Następne Walne Zgromadzenie

2)

Imię i nazwisko powoływanej osoby zarządzającej:
Corinne Fornara

3)

Stanowisko osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4)

Wykształcenie, kwalifikacje i poprzednie stanowiska, w tym kariera zawodowa:
Corinne Fornara jest absolwentką ESCEM, Tours Business School, a także posiada dyplom DESCF
z zakresu rachunkowości i finansów.
Pani Fornara rozpoczęła swoją karierę w Deloitte jako Audytor Finansowy, a następnie dołączyła
do Grupy Kering w 1993 roku w dziale konsolidacji. W 1996 roku dołączyła do Atos Origin, gdzie
zajmowała różne stanowiska finansowe, a w 2000 roku została mianowana Dyrektorem
Finansowym (CFO) Atos Euronext odpowiedzialnym za Finanse, Dział Prawny, Zarządzanie
Ryzykiem, jak również objęła stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.
W 2009 roku pani Fornara została Dyrektorem Finansowym NYSE (New York Stock Exchange)
Euronext na Europę. W 2013 roku została mianowana Kontrolerką Grupy w Constellium, a
następnie w 2016 roku objęła tam stanowisko Dyrektora Finansowego. Constellium jest holenderską
grupą notowaną na nowojorskiej giełdzie, światowym liderem w dziedzinie przetwarzania
aluminium w produkty i półprodukty dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i opakowań. Na
tym ostatnim stanowisku Corinne zarządzała procesem wprowadzenia akcji spółki do obrotu
publicznego, przygotowywała wprowadzenie spółki na giełdę i tworzyła niezbędną organizację
finansową (zespół, narzędzia i procesy). Corinne była członkiem Komitetu Wykonawczego
Constellium.
Od czerwca 2018 roku Corinne Fornara jest Dyrektorem Finansowym Grupy i członkiem Komitetu
Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5)

6)

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, w tym ocena, czy jest to
działalność konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, wraz ze 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:
- Obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego AccorInvest Group SA
- Brak działalności w Polsce
- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną
- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako
członek jej organów
Informacja o wpisie osoby zarządzającej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Brak / Nie figuruje

PASCAL MAURY
1)

Data powołania osoby zarządzającej:
Następne Walne Zgromadzenie

2)

Imię i nazwisko powoływanej osoby zarządzającej:
Pascal Maury

3)

Stanowisko osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4)

Wykształcenie, kwalifikacje i poprzednie stanowiska, w tym kariera zawodowa:

Pascal Maury jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Uzyskał tytuł magistra w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w "l'Institut d'Etudes Politiques de Paris".
W 2005 roku Pascal Maury był Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w Carlson WagonLits Travel.
W 2007 roku dołączył do BNP Paribas Real Estate, gdzie zajmował różne stanowiska w obszarze
zasobów ludzkich, ostatnio na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. funkcji centralnych i
integracji w Londynie.
Od października 2019 roku Pascal Maury jest Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich i członkiem
Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.
5)

6)

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, w tym ocena, czy jest to
działalność konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, wraz ze 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:
- Obecnie Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w AccorInvest Group
- Brak działalności w Polsce
- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną
- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako
członek jej organów
Informacja o wpisie osoby zarządzającej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Brak / Nie figuruje

ANDREA AGRUSOW
1)

Data powołania osoby zarządzającej:
Następne Walne Zgromadzenie

2)

Imię i nazwisko powoływanej osoby zarządzającej:
Andrea Agrusow

3)

Stanowisko osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4)

Wykształcenie, kwalifikacje i poprzednie stanowiska, w tym kariera zawodowa:
- CFO /COO w CBRE Global Investors Germany GmbH (2010-2017)
- Menadżer Funduszu w Deka Immobilien Investment GmbH (2003-2010)
- Starszy Doradca Podatkowy w KPMG (1995-2003)
- MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie (1990-1995)
Andrea Agrusow jest absolwentką studiów Master Business Administration na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Bratysławie (Słowacja) oraz Licencjonowanym Doradcą Podatkowym
Słowackiej Izby Skarbowej.
Pani Agrusow posiada bogate, ponad 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu
nieruchomościami. Swoją karierę rozpoczęła w KMPG przed przejściem do Deka Immobilien
Investment GmbH, gdzie była odpowiedzialna za zamknięty fundusz nieruchomości jako
menedżer funduszu. Zajmowała również stanowiska kierownicze w CBRE Global Investors
Germany (dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający w latach 2010-2017).
Od czerwca 2018 r. Andrea Agrusow jest Dyrektorem Operacyjnym (COO) na obszar Europy
Środkowej i Członkiem Komitetu Wykonawczego AccorInvest Group SA.

5)

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, w tym ocena, czy jest to
działalność konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, wraz ze wskazaniem, czy osoba
ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

6)

członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu:
- Obecnie COO na obszar Europy Centralnej w AccorInvest (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
- Brak działalności w Polsce
- Nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej lub kapitałowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej, prowadzącej działalność konkurencyjną
- Nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną jako
członek jej organów
Informacja o wpisie osoby zarządzającej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego
zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Brak / Nie figuruje
English language versions

JAN HILJO OZINGA
1)

Date of appointment of the managing person:
Next Shareholders Meeting

2)

Name and family name of the appointed managing person:
Jan Hiljo Ozinga

3)

Position of the managing person in the issuer’s business:
Supervisory Board Member

4)

Education, qualifications and previous positions, including professional career:

John Ozinga is a graduate of La Roche-en-Ardenne hotel management school in Belgium, attended
the Institut Supérieur d’Informatique in Liège and obtained a postgraduate degree in Business
Administration from Heriott-Watt University Edinburgh (Scotland).
John has over 20 years’ experience in the real estate industry in France and internationally. He started
his career with Accor in 1991 as Development Director for the United Kingdom, Ireland and Benelux.
In 2001, he joined Dolce hotel group as Vice-President of Development in Europe. He went on to
become Executive Vice-President in charge of international real estate activities for Groupe Casino in
2004. In 2008, he joined Carrefour as Director of Carrefour Property France.
He became CEO of the French platform and later Head of Separate Accounts Continental Europe at
CBRE Global Investors, a world leader in real estate investment management, in 2012.
He joined AccorHotels’ Executive Committee in June 2014, as Chief Operating Officer HotelInvest.
From June 2nd, 2016 to April 6th, 2018 John served as Chairman of the Supervisory Board of Orbis.
Since June 2018, John Ozinga is Chief Executive Officer of AccorInvest.

5)

6)

Other activity performed outside the issuer’s business, including assessment whether it is
competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person
participates in a competitive company as a partner in a private partnership or other type of
partnership, a member of a governing body of a corporate organization, or whether such person
participates in another competitive legal person as a member of its governing body:
-

Currently Accorinvest Managing Executive Officer / CEO

-

No activities in Poland

-

No participation in a private partnership or other type of partnership, no member of a
governing body of a corporate organization in a competitive legal person

-

No participation in another competitive legal person as a member of its governing body

Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept in
accordance with the Law on the National Court Register:
-

None

JAIRO GONZALEZ
1)

Date of appointment of the managing person:
Next Shareholders Meeting

2)

Name and family name of the appointed managing person:
Jairo Gonzalez

3)

Position of the managing person in the issuer’s business:
Supervisory Board Member

4)

Education, qualifications and previous positions, including professional career:

Jaïro Gonzalez Hidalgo holds a master degree in Public International Law and a master degree in
International Economic Law from the University of Paris II Panthéon-Assas.
Mr. Gonzalez Hidalgo spent around 20 years with Accor Group where he held different key positions
in France and abroad as Senior Legal Counsel, General Counsel for Central & Eastern Europe based
in Budapest, and General Counsel Corporate at Accor’s headquarters in Paris.
Since June 2018, Jaïro Gonzalez Hidalgo is Group General Counsel and Executive Committee
Member of AccorInvest Group SA.
5)

Other activity performed outside the issuer’s business, including assessment whether it is
competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person
participates in a competitive company as a partner in a private partnership or other type of
partnership, a member of a governing body of a corporate organization, or whether such person
participates in another competitive legal person as a member of its governing body:
-

Currently AccorInvest Group General Counsel, Board Secretary and Chief Compliance
Officer

-

No activities in Poland

-

No participation in a private partnership or other type of partnership, no member of a
governing body of a corporate organization in a competitive legal person

-

No participation in another competitive legal person as a member of its governing body

6)

Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept in
accordance with the Law on the National Court Register:
-

None

CORINNE FORNARA
1)

Date of appointment of the managing person:
Next Shareholders Meeting

2)

Name and family name of the appointed managing person:
Corinne Fornara

3)

Position of the managing person in the issuer’s business:
Supervisory Board Member

4)

Education, qualifications and previous positions, including professional career:

Corinne Fornara graduated from ESCEM, Tours Business School, and she also holds a DESCF degree
in Accounting and Finance.
Mrs. Fornara began her career at Deloitte as Financial Auditor before joining the Kering Group in
1993 in the consolidation department. In 1996, she joined Atos Origin where she held various finance
positions, and in 2000 she has been appointed Chief Financial Officer of Atos Euronext in charge of
Finance, Legal, Risk Management and Secretary of the supervisory board.
In 2009, Mrs. Fornara became Chief Financial Officer of NYSE (New York Stock Exchange)
Euronext for Europe. In 2013, she was appointed Group Controller at Constellium and then in 2016
served as Chief Financial Officer. Constellium is a Dutch group listed in New York, world leader in
the transformation of aluminum into finished and semi-finished products for aeronautics, automotive
and packaging. In this last position, Corinne managed the transition between a private company and a
public one, prepared the listing and set up the necessary financial organization (team, tools and
processes). Corinne was a member of the Constellium Executive Committee.
Since June 2018, Corinne Fornara is Group Chief Finance Officer and member of the Executive
Committee of AccorInvest Group SA.
5)

6)

Other activity performed outside the issuer’s business, including assessment whether it is
competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person
participates in a competitive company as a partner in a private partnership or other type of
partnership, a member of a governing body of a corporate organization, or whether such person
participates in another competitive legal person as a member of its governing body:
-

Currently AccorInvest Group Chief Finance Officer

-

No activities in Poland

-

No participation in a private partnership or other type of partnership, no member of a
governing body of a corporate organization in a competitive legal person

-

No participation in another competitive legal person as a member of its governing body

Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept in
accordance with the Law on the National Court Register:
-

None

PASCAL MAURY
1)

Date of appointment of the managing person:
Next Shareholders Meeting

2)

Name and family name of the appointed managing person:
Pascal Maury

3)

Position of the managing person in the issuer’s business:
Supervisory Board Member

4)

Education, qualifications and previous positions, including professional career:

Pascal Maury is graduated from Sciences Po. Paris. and holds a master degree in Human Resources &
Organization management from “l’Institut d’Etudes Politiques de Paris”.
Mr. Maury was Human Resources Director for the leisure activity of Carlson WagonLits Travel in
2005. In 2007, he joined BNP Paribas Real Estate, where he held various positions in Human
Resources, the most recent being Managing Director Central Functions & Integration in London.
Since October 2019, Pascal Maury is Chief Human Resources Officer and Executive Committee
Member of AccorInvest Group SA.
5)

6)

Other activity performed outside the issuer’s business, including assessment whether it is
competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person
participates in a competitive company as a partner in a private partnership or other type of
partnership, a member of a governing body of a corporate organization, or whether such person
participates in another competitive legal person as a member of its governing body:
-

Currently AccorInvest Group Chief People Officer & Coms

-

No activities in Poland

-

No participation in a private partnership or other type of partnership, no member of a
governing body of a corporate organization in a competitive legal person

-

No participation in another competitive legal person as a member of its governing body

Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept in
accordance with the Law on the National Court Register:
-

None

ANDREA AGRUSOW
1)

Date of appointment of the managing person:
Next Shareholders Meeting

2)

Name and family name of the appointed managing person:
Andrea Agrusow

3)

Position of the managing person in the issuer’s business:
Supervisory Board Member

4)

Education, qualifications and previous positions, including professional career:
-

CFO /COO CBRE Global Investors Germany GmbH (2010-2017)

-

Fond Manager Deka Immobilien Investment GmbH (2003-2010)

-

KPMG Senior Tax Advisor (1995-2003)

-

MBA Economical University Bratislava (1990-1995)

Andrea Agrusow is graduated with a Master Business Administration from the University of
Economics of Bratislava (Slovakia), and also has been Licensed Tax Advisor from the Slovak Tax
Chamber.
Mrs. Agrusow has more than 20 years of extensive and international experience in real estate
management. She began her career at KMPG before moving to Deka Immobilien Investment GmbH,
where she was responsible for a closed-end real estate fund as fund manager. She also held executive
positions at CBRE Global Investors Germany (Chief Financial Officer and CBRE Managing
Direction from 2010 to 2017).
Since June 2018, Andrea Agrusow is Chief Operating Officer Central Europe and Executive
Committee Member of AccorInvest Group SA.
5)

6)

Other activity performed outside the issuer’s business, including assessment whether it is
competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person
participates in a competitive company as a partner in a private partnership or other type of
partnership, a member of a governing body of a corporate organization, or whether such person
participates in another competitive legal person as a member of its governing body:
-

Currently COO AccorInvest Central Europe (Germany, Austria, Switzerland)

-

No activities in Poland

-

No participation in a private partnership or other type of partnership, no member of a
governing body of a corporate organization in a competitive legal person

-

No participation in another competitive legal person as a member of its governing body

Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept in
accordance with the Law on the National Court Register:
-

None

