
Robert Ditrych  

Pan Robert Ditrych jest absolwentem University of Chicago Booth School of Business, gdzie 
ukończył studia typu MBA (Master of Business Administraton). Od blisko 14 lat związany z branżą 
inwestycyjną i inwestycjami typu private equity oraz venture capital. W trakcie swojej wieloletniej 
praktyki (m.in. w firmach Helix Ventures, Grupa Paged S.A., funduszu venture capital Data 
Ventures) uczestniczył w dziesiątkach procesów inwestycyjnych, zarówno dot. finansowania 
spółek na wczesnych etapach rozwoju, jaki i tzw. transakcji wykupowych (buyouts). Posiada 
istotne doświadczenie w obszarze zarządzania finansami (m.in. jako CFO w spółce publicznej), 
transakcji kapitałowych, strategii oraz nadzoru właścicielskiego.  

W latach 2010-2016 jako CFO (Chief Financial Officer) i członek Zarządu spółki publicznej PAGED 
S.A. odpowiadał za strategię wzrostu wartości oraz aktywność M&A. W tym okresie Grupa Paged 
przeobraziła się ze spółki przemysłowej o niskim zaufaniu rynku finansowego w holding 
inwestycyjny o uznanej pozycji. Wyróżniony przez rynek kapitałowy jako jeden z Najlepszych 
Menedżerów Młodego Pokolenia, w ramach Grupy Paged przeprowadził transakcje kapitałowe o 
wartości ok. 100 mln EUR. W czasie sprawowania kadencji przez Pana Roberta, kapitalizacja 
rynkowa Grupy Paged wzrosła blisko 10-krotnie, a Paged S.A. dołączyła do 50-ciu najbardziej 
wartościowych polskich firm prywatnych (wg. Forbes).  

Od 2017 roku współpracuje stricte ze spółkami technologicznymi, gdzie pełni/pełnił m.in. 
następujące funkcje: 

• G2A – marketplace z obszaru dóbr cyfrowych; doradca zarządu, interim CFO 
• Tooploox – jednen z najbardziej dynamicznych softwarehouse w Europie; członek rady 

doradczej (Advisory Board). 
• Artifex Mundi – gamedev; członek Rady Nadzorczej w latach 2017-2021 
• Data Ventures – fundusz VC inwestujący w spółki wczesnych faz, opierające swoje 

produkty o big data; w latach 2017-2018 wspierał inwestycje funduszu jako Venture 
Partner. 

 
Aktualnie Pan Robert Ditrych (jako Founding Partner NxtGen Angels) angażuje się w budowę 
polskiego ekosystemu startupowego, będąc jednym z najbardziej aktywny inwestorów typu 
business angel. W bieżącym roku jego aktywność wyróżniona została przez ekosystem 
startupowy w ramach konkursu Business Angel of the Year 2020. 
 
Poza działalnością inwestycyjno-doradczą, Pan Robert Ditrych zaangażowany jest także w 
promowanie profesjonalnych zasad i praktyk ładu korporacyjnego na rynku kapitałowym jako 
członek-założyciel Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadczorczych. 
 
Pan Robert Ditrych nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest 
członkiem organów w innych konkurencyjnych osobach prawnych. Nie jest wpisany również do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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