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Kariera zawodowa Przedsiębiorca, od ponad 10 lat zarządza odrębnymi 
jednostkami biznesowymi. Ekspert marketingu 
internetowego i e-commerce. Obecnie, od września 2013 
roku Prezes Zarządu Double Take Sp z o.o., firmy 
zajmującej się lead generation dla sektora B2B. W latach 
2011-2013 Business Unit Director w Codemedia S.A. 
odpowiedzialny za prowadzenie jednostki ThinkOpen. W 
latach 2009 - 2011 jako Dyrektor Sprzedaży sieci 
afiliacyjnej Novem Sp. z o.o. zbudował i rozwijał 
warszawski oddział spółki. Wcześniej pracował w agencji 
Media Contacts Sp. z o.o. jako Media Manager oraz 
Account Manager w Agora S.A.
Zanim związał się z sektorem marketingu internetowego, w 
latach 2002 - 2007 zarządzał Działem Konferencji 
Finansowych w KDK Info Sp. z o.o., gdzie był 
odpowiedzialny za organizację i sprzedaż konferencji 
edukacyjnych dla finansistów. 

Specjalizacja: Digital Marketing, Lead Generation, Direct 
Marketing, Mobile Marketing, Social Media, Data 
Management Platforms, Marketing Automation, 
Programmatic, Performance Marketing, Search, E-
commerce, Affiliate & Partner Programms,



Paweł Lebiedziński nie prowadzi poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie 
dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 

• Double Take Sp. z o.o.– Prezes Zarządu (09.2013 – obecnie)

Paweł Lebiedziński, w okresie ostatnich 5 lat, pełnił funkcję osoby nadzorującej w 
podmiocie, który w okresie jego kadencji znalazł likwidacji: brak

Paweł Lebiedziński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym 
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego 
niż Rzeczypospolita Polska.

Paweł Lebiedziński nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Paweł Lebiedziński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej.

Paweł Lebiedziński w okresie ostatnich pięciu lat 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego,


