
Robert Lech – Prezes Zarządu 
 
Powołany do Zarządu Nextbike Polska S.A. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A.   
z siedzibą w Warszawie nr 2 z dnia 25 czerwca 2018 roku do końca obecnej, wspólnej kadencji Zarządu, 
która upłynie w dniu 18 listopada 2020 r.  
 
Posiada wykształcenie wyższe. W latach 1989 - 1994 ukończył studia na kierunku Marketing  
i Zarządzanie w Łodzi. Ponadto w latach 2004 – 2006 ukończył studia podyplomowe w Executive Master 
of Business Administration w Quebec University w Kanadzie (filia - Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie).  
 
Doświadczenie zawodowe:  
- w latach 1994 - 1998 w R.J. Reynolds Tobacco Polska, jako National Key Account Manager, 
- w latach 1998 - 2002 w Sodexo Benefits and Rewards Polska, jako Dyrektor Sprzedaży, 
- roku 2002 w Sodexo Benefits and Rewards Rumunia, jako Dyrektor Sprzedaży (p.o. CEO), 
- w latach 2002 – 2018 w Sodexo Benefits and Rewards Polska, jako CEO, 
- w latach 2014 – 2018 w Sodexo Benefits and Rewards Rosja, jako CEO. 
 
W okresie ostatnich 3 lat Pan Robert Lech pełnił funkcję CEO - członka zarządu w Sodexo Benefits and 
Rewards Polska i Sodexo Benefits and Rewards Rosja. Obecnie nie pełni już wskazanej funkcji. Poza 
tym w okresie ostatnich 3 lat Pan Robert Lech nie był członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych oraz wspólnikiem żadnej spółki osobowej ani spółki kapitałowej.  
 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Lech nie został skazany wyrokiem sądu ani nie otrzymał sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
 
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Lech pełnił funkcje 
członka organów.  
 
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Robert Lech prowadzi własną działalność gospodarczą  
w zakresie strategicznego i operacyjnego doradztwa biznesowego. Działalność ta nie jest 
konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Pan Robert Lech nie prowadzi innej 
działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta, jednocześnie nie 
uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu spółki kapitałowej bądź jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
organu. 

Pan Robert Lech nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


