
Rafał Federowicz – Członek Zarządu  

  

Powołany do Zarządu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nr 08/11/20 z dnia 19 Listopada 2020 r. do pełnienia 

funkcji Członka Zarządu drugiej, wspólnej kadencji Zarządu, która upłynie w dniu 19 listopada 2024 r.  

  

Pan Rafał Federowicz posiada wykształcenie wyższe. W latach 1997-2002 ukończył studia na kierunku 

Finanse i Bankowość w Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. W roku 2005 uzyskał Certyfikat EUROPEAN 

JUNIOR LOGISTICIAN wydany przez ELA,  w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.  

   

Doświadczenie zawodowe:   

- od 2018 roku w NB Tricity sp. z o.o. jako Członek Zarządu 

- od 2018 roku w NB Poznań sp. z o.o. jako Prezes Zarządu 

- w latach 2018 -2020 w Wawa bike sp. z o.o. jako Członek Zarządu, od 2020 r. jako Prezes 

 Zarządu  

- w latach 2018 -2020 w NB Serwis II sp. z o.o. jako Członek Zarządu, od 2020 r. jako Prezes 

 Zarządu  

- w latach 2018 -2020 w NB Serwis sp. z o.o. jako Członek Zarządu, od 2020 r. jako Prezes Zarządu  

- od 2017 roku w Nextbike Polska S.A. jako Członek Zarządu,  

- od 2012 roku w CARTNI (dawniej INTRAC) Sp. z o.o., jako Wiceprezes Zarządu,  

- w latach 2011-2011 w EURO-PEGAZ Sp. z o.o., jako Dyrektor Operacyjny,  

- w latach 2006-2010 w GEFCO Polska Sp. z o.o., jako Dyrektor Operacyjny Regionu Północ,   

- w latach 2005-2006 w Aquaform Sp. z o.o. jako Dyrektor Operacyjny, - w latach 2004-2005 w 
Panopa Logistik Sp. z o.o. jako Kierownik Operacyjny,  - w latach 2002-2003 w Dramers Sp. z o.o. jako 
Kierownik Produkcji.  
  

W okresie ostatnich 5 lat Pan Rafał Federowicz 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 Rafał 

Federowicz 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 Rafał Federowicz jest 

Członkiem Zarządu toczy się przyspieszone postepowanie układowe. W zakresie pozostałych 

podmiotów w których Pan Rafał Federowicz 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.  

  

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Rafał Federowicz prowadzi własną działalność gospodarczą w 

zakresie doradztwa gospodarczego. Działalność nie jest istotna ani konkurencyjna w stosunku do 

przedsiębiorstwa Emitenta. Pan Rafał Federowicz 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 osobie konkurencyjnej osobie prawnej jako członek zarządu.  

 

Pan Rafał Federowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 



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

trzech lat Pan Rafał Federowicz 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. Prezes Zarządu Tak 

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

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

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

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

Cartni sp. z o.o.  Wiceprezes 
Zarządu 

Tak 

 


