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AccorInvest nowym inwestorem strategicznym
Orbisu
W grudniu 2019 r. AccorInvest ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Orbis S.A.
z zamiarem nabycia 100% akcji spółki. Proces ten dobiegł właśnie końca
i AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbis S.A.
„Cieszymy się, że do naszej Grupy dołącza Orbis, który ma znakomite portfolio aktywów,
długoletnie doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i hotelarstwa na kluczowych
rynkach oraz zespoły profesjonalistów na co dzień pracujące w tych obszarach. Dzięki
integracji z Orbisem portfolio AccorInvest obejmuje obecnie ponad 900 hoteli,
tj. 135 tys. pokoi, a łączne przychody wynoszą ponad 4 mld euro. Pozwala nam
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europejskie,

a także wzmocnić bazę naszych hoteli ekonomicznych i średniej kategorii. Jestem
przekonany, że integracja przebiegnie pomyślnie i uruchomi potencjał dalszego
rozwoju.” – powiedział John Ozinga, Dyrektor Generalny (CEO) spółki AccorInvest.
Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez
Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską
prowadzoną na podstawie umów zarządzania hotelami i franczyzy, co miało miejsce
w październiku 2019 r. Obecnie Orbis jest właścicielem 73 hoteli w 6 krajach i jako
właściciel nieruchomości idealnie uzupełnia strukturę organizacyjną spółki AccorInvest.
„W ostatnich latach Orbis dokonał zasadniczych przekształceń swojej działalności.
W 2019 roku otworzyliśmy ważny rozdział w historii Grupy, stając się wyłącznie
inwestorem i operatorem nieruchomości hotelowych w regionie Europy Wschodniej.
Współpraca z inwestorem, który szczególnie dobrze rozumie i wspiera realizację strategii
Orbisu,

będzie

nowym

etapem

w

rozwoju

naszej

firmy.

Dziś

AccorInvest

i Orbis zapisują pierwszą kartę wspólnej historii, która właśnie się rozpoczyna” – dodał
Gilles Clavie, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Orbis SA.
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O GRUPIE ORBIS
Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe.
Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 000 pokoi), w 6 krajach
regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami
należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget,
wkrótce także adagio i Tribe. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym
standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.
Orbis SA jest liderem rynku nieruchomości hotelowych w Europie Wschodniej, inwestuje w budowę
i modernizację hoteli, a także prowadzi aktywną działalność w zakresie asset management.
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O GRUPIE ACCORINVEST
AccorInvest jest zarówno właścicielem, jak i operatorem nieruchomości hotelowych obecnym w 26
państwach Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji. Portfolio hoteli AccorInvest obejmuje ponad 850 obiektów
własnych i dzierżawionych.
Grupa inwestuje w portfolio swoich nieruchomości poprzez transakcje nabycia i modernizacje hoteli oraz
budowę nowych obiektów w Europie w segmencie hoteli kategorii ekonomicznej i średniej.
AccorInvest zatrudnia ponad 30 000 pracowników na całym świecie. Specjaliści AccorInvest mają dobrą
znajomość warunków i możliwości działania na lokalnych rynkach oraz know-how w zakresie zarządzania
aktywami, są też pasjonatami hotelarstwa, którzy oferują gościom obsługę na najwyższym poziomie oraz
niezapomniane wrażenia z pobytu w hotelach.
Z myślą o zapewnieniu doskonałości operacyjnej swoich hoteli AccorInvest zawarł długoterminowe
umowy o zarządzanie z Accorem, właścicielem światowych marek takich jak ibis, Novotel, Mercure itp.
To partnerstwo gwarantuje zwiększanie atrakcyjności portfolio hoteli oraz satysfakcji gości.
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