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Warszawa, 25 czerwca 2021 r. 

 
Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20  
Warszawa 

 
Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 
ul. Książęca 4  

 
Polska Agencja Prasowa 

ul. Bracka 6/8 
Warszawa 

 
BondSpot S.A.  

 
RAPORT BIEŻĄCY 12/2021 

 
Na podstawie § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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, 
Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska. 
 

W dniu 25 czerwca 2021 r. następujące osoby  zostały powołane przez Walne Zgromadzenie na członków Rady 
Nadzorczej Orange Polska:  
 

 Pan Philippe Béguin 

 Pani Bénédicte David 

 Pan Ramon Fernandez - na kolejną kadencję 

 Pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière 

 Pani Maria Pasło-Wiśniewska - (niezależny członek Rady Nadzorczej) – na kolejną kadencję 

 Pani Wioletta Rosołowska - (niezależny członek Rady Nadzorczej)  

 Pan Jean-Marc Vignolles - na kolejną kadencję 

W tym samym dniu Pan Philippe Béguin, Pani Bénédicte David i Pani Wioletta Rosołowska zostali powołani 
przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Rady ds. Strategii na miejsce Pani Henryki Bochniarz i Pana 
Thierry’ego Bonhomme’a, których mandaty wygasły w dniu Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Życiorysy  
 
Philippe Béguin (ur. w 1970 r.) od 1 stycznia 2021 roku pełni w Orange funkcję Starszego Prezesa ds. 
Regulacyjnych.  
Karierę zawodową rozpoczynał w 1997 roku, jako kierownik projektu, odpowiedzialny za wdrożenie sieci 
internetowych w Grupie France Telecom-Orange. Później kierował działem systemów informatycznych dla sieci 
IP i ATM.  
Następnie pracował w Pionie Rynku Hurtowego, początkowo jako Dyrektor ds. Marketingu, a potem Dyrektor ds. 
Sieci Szerokopasmowych, odpowiadając za przygotowanie i promocję oferty hurtowych usług światłowodowych 
Orange oraz zarządzanie sieciami zbudowanymi z inicjatywy publicznej.  
W 2017 roku przeszedł do Działu Spraw Regulacyjnych, gdzie zajmował się zagadnieniami regulacyjnymi we 
Francji.  
Philippe Béguin jest absolwentem francuskich uczelni wyższych: École Normale Supérieure oraz École Nationale 
Supérieure des Télécommunications.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Philippe Béguin nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako 
członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został 
wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 

Bénédicte David (ur. w 1964 r.) Od października 2020 roku pracuje w Pionie Rynku Hurtowego i Sieci 
Międzynarodowych, gdzie odpowiada za usługi hurtowe świadczone przez wszystkie międzynarodowe spółki 
Orange w Europie (z wyjątkiem Orange France), na Bliskim Wschodzie i w Afryce.  
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Do Orange dołączyła we wrześniu 1989 roku, a cała jej kariera zawodowa jest związana ze wspieraniem 
kluczowych przekształceń w ramach Grupy. Zajmowała szereg wyższych stanowisk kierowniczych w Orange 
France, a następnie w Pionie Innowacji Grupy Orange, gdzie odpowiadała między innymi za uruchomienie 
Centrów Innowacji obsługujących filie Orange na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W 2015 roku przeszła do strefy 
obejmującej Bliski Wschód i Afrykę, początkowo jako Dyrektor ds. Strategii i Doświadczenia Klientów, a od 
grudnia 2016 roku, jako Dyrektor Strefy Afryki Środkowo-Zachodniej. Na tym stanowisku odpowiadała za sześć 
spółek z Grupy Orange, zasiadając w ich Radach Nadzorczych, przy czym w Radach Nadzorczych Orange 
Kamerun i Orange Republika Środkowoafrykańska była Przewodniczącą.  
Jest absolwentką francuskiej uczelni wyższej École Normale Supérieure (ENS) w Paryżu, ze specjalizacją w 
dziedzinie fizyki.  
Ukończyła także studia magisterskie w dziedzinie telekomunikacji na Politechnice Paryskiej. Ponadto, uzyskała 
certyfikat studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania, organizowanych przez Szkołę Zarządzania CEDEP 
w Fontainebleau, we Francji.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Bénédicte David nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako 
członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została 
wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 

Ramon Fernandez (ur. w 1967 r.) jest Zastępcą Prezesa Orange S.A. ds. Finansów, Operacyjnych i Rozwoju 
(od 1 stycznia 2016 roku), a także Dyrektorem Wykonawczym ds. Finansów, Operacyjnych i Rozwoju (od 1 
września 2020 roku).  
Rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. 
Finansów I Strategii Grupy. Od maja 2018 roku do końca sierpnia 2020 roku, zajmował stanowisko Dyrektora 
Wykonawczego ds. Finansów, Operacyjnych i Europy. Ramon Fernandez jest także Przewodniczącym Zarządu 
Banku Orange oraz jego Kompanii Finansowej, a także Członkiem Zarządu spółek Orange Middle East and 
Africa (OMEA) Holding, Medi Telecom i Buyin oraz Członkiem Rad Nadzorczych spółek Orange Polska S.A., Iris 
Capital Management SAS i Orange Ventures. Zasiada także w Radach Nadzorczych spółki Axa, Narodowej 
Fundacji Nauk Politycznych oraz Instytutu Odpowiedzialnego Kapitalizmu.  
Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, a następnie wrócił do francuskiego Ministerstwa Skarbu (gdzie wcześniej pracował przez krótki 
czas bezpośrednio po studiach), piastując w nim wysokie stanowiska w różnych obszarach.  
Ramon Fernandez był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz 
Prezydenta Republiki Francuskiej (2007-2008). Następnie, w latach 2008-2009, zajmował stanowisko Dyrektora 
Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.  
Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Skarbu (od 2009 
roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu 
Paryskiego.  
Pan Fernandez ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).  
Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 października 2014 roku.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ramon Fernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako 
członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został 
wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. 
Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako 
Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych 

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: 
Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, 
Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym 
kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego. 

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia 
podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w 
Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du 
Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech. 

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 października 2020 roku. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, 
spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej 
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osobie prawnej. Nie została wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS.  
 
Maria Pasło-Wiśniewska (ur. w 1959 r.), dr socjologii, ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w 
Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową 
rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym 
w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., 
przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w 
wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej 
efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa 
zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń 
stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek. Pełniła także szereg innych funkcji, 
m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), 
niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V 
Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej 
Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu 
Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię 
przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim. 
Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Maria Pasło-Wiśniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani 
jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie 
została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 
 
Wioletta Rosołowska (ur. w 1964 r.), jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny L’Oréal na rynek austriacki i 
niemiecki, dba wraz ze swoim zespołem o stabilny wzrost działalności biznesowej firmy L’Oréal, światowego 
lidera w branży związanej z urodą. W tych kategoriach produktów, Niemcy i Austria należą do największych 
rynków konsumenckich na świecie, a firma L’Oréal realizuje tam spójną wizję i program transformacji w zakresie 
nowych technologii i zrównoważonego rozwoju.  
Wioletta Rosołowska reprezentowała wcześniej L’Oréal na stanowisku Prezesa Zarządu L’Oréal Polska i Kraje 
Bałtyckie, odpowiadając za działalność firmy na tych czterech rynkach. Na tym stanowisku sprawowała nadzór 
nad wszystkimi czterema dywizjami firmy: Produktów Szerokiej Dystrybucji, Produktów Luksusowych, Produktów 
Profesjonalnych i Kosmetyków Aktywnych. Odpowiadała również za centrum dystrybucyjne i była 
współodpowiedzialna za zakład produkcyjny L’Oréal Warsaw Plant.  
Przed dołączeniem do L’Oréal, Wioletta Rosołowska przez dwadzieścia lat pracowała w firmie Tchibo GmbH. 
Przez sześć lat była członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Europę Środkową i Wschodnią, a w latach 2007-
2013 zasiadała w Radzie Nadzorczej, nadzorując branżę produktów szybkozbywalnych oraz sprzedaż detaliczną 
i handel elektroniczny w jedenastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  
Ze względu na posiadane doświadczenie, w latach 2012-2016 zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Pekao 
S.A., a w latach 2016-2018, jako członek niezależny, w Radzie Nadzorczej Wizz Air Holdings.  
Wioletta Rosołowska doskonaliła umiejętności przywódcze w Szkołach Biznesu INSEAD i Uniwersytetu 
Harvarda. Wśród różnych studiów dla kadry menedżerskiej, ukończyła m.in. Międzynarodowy Program dla 
Członków Rad Nadzorczych w INSEAD, uzyskując certyfikat w zakresie ładu korporacyjnego.  
Wioletta Rosołowska zasiada w komitetach wykonawczych stowarzyszeń branżowych w Niemczech i Austrii.  
Jest członkiem światowej organizacji liderów biznesu YPO GOLD (od 2001 roku). Zasiada także w Radzie 
Programowej polskiej sieci United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy na rzecz 
społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Wioletta Rosołowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako 
członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została 
wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 
 
Jean-Marc Vignolles (ur. w 1953 r.) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na 
Europę (od maja 2018 roku) oraz Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange (do kwietnia 2020 roku).  
Od marca 2016 roku, Jean-Marc Vignolles pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora 
Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding, nadzorując działalność operacyjną spółek 
Orange w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Zasiadał także w Radach Nadzorczych firm z Grupy Orange w 
kilku krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W latach 2017-2015, Jean-Marc Vignolles był Prezesem 
Zarządu spółki Orange Hiszpania, która pod jego kierownictwem – oraz w wyniku przejęcia firmy Jazztel w 2015 
roku – osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem 
Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu 
Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A.  
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W 1983 roku Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową we France Telecom, gdzie zajmował wyższe 
stanowiska kierownicze, w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Pionie Rozwoju 
Międzynarodowego (1994-2000), Dyrektora ds. kluczowych klientów w Pionie Kluczowych Klientów France 
Telecom oraz Dyrektora Pionu Informatyki (1983-1990).  
Jean-Marc Vignolles ukończył studia podyplomowe z zakresu anglistyki w 1977 roku. Jest absolwentem 
francuskich uczelni wyższych: Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976) oraz Ecole Normale Superieure 
(1973).  
Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 kwietnia 2018 roku.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jean-Marc Vignolles nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako 
członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został 
wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.  
 


