
Aliaksandr Bobryk - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Aliaksandr Bobryk - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30 czerwca 2024 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

03.2000 - 12.2002 - JSC „Technobank”, Mińsk, Białoruś. Stanowisko: kierownik działu marketingu 
międzynarodowego; 
 
12.2002 - 01.2018 - CJSC "Białorusko-Szwajcarski Bank" BSB Bank "", Mińsk, Białoruś. Stanowisko: Kierownik 
Centrum Współpracy z Partnerami Zagranicznymi; 
 
02/2018 do dziś - Swiss Promotion & Trading SA, Szwajcaria - Dyrektor Wykonawczy i Finansowy; 
 
09.1991 - 06.1996 - studia na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M.Tanki w Mińsku. 
Kierunek studiów: historia i dyscypliny społeczno-polityczne. Dyplom: Nauczyciel historii i dyscyplin społeczno-
politycznych. 
09/1999 - 07/2001 - studia w Wyższej Szkole Administracji Republiki Białoruś w Mińsku - kierunek: 
administracja państwowa. Dyplom: Menedżer w administracji państwowej. 
09/2003 - 06/2005 - Studia w Akademii Administracji Republiki Białoruś w Mińsku - Kierunek: Polityka 
zagraniczna i dyplomacja z kwalifikacją „specjalista ds. stosunków międzynarodowych”. Dyplom: Specjalista ds. 
stosunków międzynarodowych. 
09.2016 - 06.2017 - Studia magisterskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Wydział 
Stosunków Międzynarodowych i Gospodarki Światowej. Dyplom: Magister Ekonomii Międzynarodowej. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta, 

NIE DOTYCZY 

d) 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, 

NIE DOTYCZY 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego, 

NIE DOTYCZY 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego, 

NIE DOTYCZY 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

NIE DOTYCZY 



h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

NIE FIGURUJE 

 


