
Konrad Kowalczuk 
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

 
Powołany do Zarządu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, na funkcję 

Członka Zarządu, na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nextbike Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie nr 04/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. na drugą 

wspólną kadencję Zarządu, która upłynie w dniu 19 listopada 2024 r. 
 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe 
Menedżer posiadający 24 lata doświadczenia zawodowego obejmującego finanse przedsiębiorstw, 

zarządzanie operacyjne i strategiczne, rozwój biznesu, consulting, fundusze private equity, 

restrukturyzacje, M&A. Skutecznie wdrażał strategie i pozyskiwał finansowanie na ich realizację 

zarówno z rynku publicznego, jak i z funduszy PE. Posiada doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, 

włączając w to budowę i rozwój modeli biznesowych, rozwój produktu, strategię międzynarodowej 

ekspansji i technologię (AI, IoT, MedTech).  

 

Istotne elementy doświadczenia zawodowego:  

- od 08.2020: Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

- 2018-2020: Nestmedic S.A. - Dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu, Dyrektor Finansowy, 

Członek Zarządu 

- 2011-2018: Braster S.A. - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

- 2008-2011: ARCUS S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 

- 2004-2008: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny 

- 2003-2004: VIVIGO Consulting ltd. - Menedżer Inwestycyjny 

- 2002-2003: Raiffeisen Private Equity Management AG - Menedżer Inwestycyjny 

- 1997-2002: KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Analityk finansowy / Kierownik Portfela Mniejszościowego 

/ Dyrektor Inwestycyjny 

- 1996-1997: Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A. - Analityk / Dealer 

 

Ponadto zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek produkcyjno-usługowych. Absolwent Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie. Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu zarządzania finansami 

i strategicznego oraz ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych. 

 

Pozostałe informacje 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Konrad Kowalczuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

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. Pan Konrad 

Kowalczuk nie otrzymał ponadto sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

Od czerwca 2020 r. w stosunku do spółki Nextbike Polska S.A. w której Pan Konrad Kowalczuk jest 

Członkiem Zarządu toczy się przyspieszone postępowanie układowe. W zakresie pozostałych 

podmiotów w których Pan Konrad Kowalczuk pełnił funkcje członka organu zarządzającego, a także 

w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla w okresie ostatnich 5 lat, nie miały miejsca 

przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do tych 

podmiotów. 

 



Pan Konrad Kowalczuk nie prowadzi 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 Konrad Kowalczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Poniżej wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat Pan Konrad Kowalczuk był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem: 

 

Podmiot Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona na 

dzień sporządzenia raportu? 

Nextbike Polska S.A. w 

restrukturyzacji 

Członek Zarządu Tak 

Wawa bike sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

NB Serwis sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

NB Serwis II sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

NB Poznań sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

Nestmedic S.A. Członek Zarządu Nie 

Braster S.A. Członek Zarządu Nie 

 

 


