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Spółka Arriva mianowała nowego dyrektora wykonawczego regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Europejska grupa transportu pasażerskiego Arriva ogłosiła nominację nowego dyrektora wykonawczego dla
rozwijającego się regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ramach szerszego procesu restrukturyzacji.

Radim Novak, który był wcześniej dyrektorem naczelnym grupy spółek Veolia Transport Central Europe (VTCE),
przejętej w maju tego roku przez Deutsche Bahn, spółkę macierzystą grupy Arriva, podjął się obecnie nowej roli i
będzie nadzorować rozwój działalności w dużo większej skali obejmującej siedem krajów.

Będzie podlegać bezpośrednio Mike’owi Cooperowi, Zastępcy Dyrektora Naczelnego Grupy i Dyrektorowi
Wykonawczemu Europy Kontynentalnej.

Podczas ostatnich sześciu miesięcy Radim Novak pomagał w przeprowadzeniu integracji obejmującej 3 400
pojazdów na terenie Czech, Słowacji, Polski, Słowenii, Chorwacji i Serbii do grupy Arriva. Odtąd będzie kierować
rozwojem powiększonego regionu, w którym do obecnej działalności grupy spółek Arriva będą stopniowo
włączane spółki w tych sześciu krajach.

Ponadto grupa spółek Arriva potwierdziła szereg nominacji na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych
krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Na Węgrzech działaniami grupy spółek Arriva w ramach wspólnego przedsięwzięcia nadal będzie kierować Aniko
Kormendi, natomiast w regionie Adriatyku obejmującym Serbię, Chorwację i Słowenię dyrektorem wykonawczym
pozostanie pochodzący ze Szwecji Bo Karlsson, któremu będą bezpośrednio podlegać lokalne zarządy.

W Polsce Damian Grabowski nadal będzie odpowiadać za działalność grupy Arriva dotyczącą przewozów
kolejowych, a Tomasz Rochowicz będzie nadal odpowiadać za komunikację autobusową. Obydwaj będą
podlegać bezpośrednio Radimowi Novakowi.

Natomiast nazwiska nowych dyrektorów wykonawczych działalności grupy spółek Arriva w Czechach i na
Słowacji zostaną podane w najbliższych miesiącach, a w międzyczasie obecne zarządy będą podlegać
bezpośrednio Radimowi Novakowi.

Mike Cooper, Zastępca Dyrektora Naczelnego i Dyrektor Wykonawczy – Europa Kontynentalna, powiedział, że
„Radim jest wysoko ceniony za swój profesjonalizm i pasję, z jaką podchodzi do zapewniania najlepszej wartości
klientom. Ma doskonałą znajomość zagrożeń i możliwości występujących na rynkach transportu autobusowego i
kolejowego w tym regionie i będzie wyznaczać nasze kierunki rozwoju i cele.
Radim będzie kierować kształtowaniem nowej struktury naszej działalności i skoncentruje się wyłącznie na
rozwoju i budowaniu naszych już dotąd silnych relacji z klientami korporacyjnymi i pasażerami na
dotychczasowych rynkach. Istnieje wiele możliwości synergii pomiędzy naszymi nowymi i dotychczasowymi

spółkami grupy Arriva i Radim będzie ściśle współpracować z kierownictwem w każdym kraju w celu ich
odblokowania oraz w celu wykorzystania innych dodatkowych możliwości działalności i komercyjnych.
Jest to ekscytujący czas dla grupy Arriva i jestem przekonany, że nominacja Radima oprócz naszych nowych
zespołów w poszczególnych krajach pomoże w ugruntowaniu naszej opinii doskonałego operatora.”

Natomiast Radim Novak, Dyrektor Wykonawczy – Europa Środkowa i Wschodnia, dodał: „Jestem niezwykle
dumny, że mogę kierować najszybciej rozwijającym się regionem grupy Arriva.
Mamy wieloletnie doświadczenie w naszej działalności i moim celem, oprócz zarządów w poszczególnych
krajach, jest utrzymanie tempa wzrostu, wzmocnienie oferowanych usług i co ważne, kontynuowanie
dostarczania wartości klientom korporacyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej.”

Kontakt: Komunikacja w Grupie, Arriva plc pod nr telefonu +44 (0)191 520 4106. W
przypadku pytań dotyczących mediów poza normalnymi godzinami pracy prosimy o
kontaktowanie się pod całodobowym numerem pagera +44 (0)7623 920 615.

Informacje dla Redakcji
-

Arriva jest jednym z największych dostawców usług transportu pasażerskiego w Europie i zatrudnia ponad 55
000 osób

-

Zapewniamy usługi transportowe obejmujące przewozy autobusowe, kolejowe, autobusowy transport miejski i
przewozy tramwajami wodnymi i działamy w 15 krajach europejskich: w Czechach, Danii, na Malcie, w
Holandii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii, a
obecnie również w Chorwacji, Serbii i na Słowenii.

-

Grupa spółek Arriva jest częścią Deutsche Bahn, jednego z największych światowych dostawców usług
transportu pasażerskiego i usług logistycznych. Grupa Arriva, posiadająca siedzibę główną w Sunderland, w
Wielkiej Brytanii, odpowiada za usługi regionalnego transportu pasażerskiego Deutsche Bahn poza granicami
Niemiec.

