
Robert Szybiak 

 

Pan Robert Szybiak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego 
oraz Podyplomowych Studiów Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 
trakcie swojej kariery zawodowej piastował następujące stanowiska: 

Październik 2018 – obecnie   Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stegu Sp. z o.o. 
Marzec 2015 – wrzesień 2018 – Dyrektor Zarządzający - Prokurent GS OMB Sp. z o.o. s.k. 
Luty 2014 – marzec 2015 – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu CRH Klinkier Sp. z o.o. (maj 2015 
– marzec 2015 Członek Zarządu) 
Sierpień 2008 – marzec 2015 – Dyrektor Sprzedaży Cerpol Kozłowice S.A. (czerwiec 2013 – 
marzec 2015 – Członek Zarządu) 
Listopad 2002 – sierpień 2008 – Regionalny Kierownik Sprzedaży CRH Klinkier Sp. z o.o. 
Czerwiec 1998 – listopad 2002 – Przedstawiciel Handlowy Hanson Polska 
Styczeń 1997 – czerwiec 1998 – Przedstawiciel Handlowy Gaspol S.A. 

Pan Robert Szybiak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 
dla Emitenta.  

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Robert Szybiak pełnił rolę prokurenta w spółce GS OMB 
Sp. z o.o.  (marzec 2015 – wrzesień 2018). 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Szybiak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 
orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Szybiak pełnił 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

Pan Robert Szybiak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Pan Robert Szybiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


