
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w spółce oraz termin upływu kadencji, na 
jaką dana osoba została powołana 

 
Imię i nazwisko:     Andrey Tretiyakov  
Zajmowane stanowisko:    Członek Rady Nadzorczej 
Inne funkcje pełnione w ramach emitenta:  Brak 
Termin upływu kadencji:    5 lutego 2019 r. 

 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
- Od 2015 został partnerem w Isomer Capital, gdzie odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych 
projektów, due diligence oraz wybór funduszy i spółek inwestycyjnych. Isomer Capital koncentruje się 
na inwestycjach w technologie na wstępnym etapie wdrażania projektów w Europie poprzez 
zdywersyfikowany portfel obejmujący fundusze i spółki inwestycyjnej zarówno na rynku pierwotnym 
jak i wtórnym. 
  
- Od 2014 objął stanowisko członka zarządu Azurite Trading Limited, której był również założycielem, 
spółka ta oferuje rozwiązania i usługi dostoswane do potrzeb spółek handlowych zajmujących się 
przewozem metali, surowców i towarów wielkogabarytowych na całym świecie 
 
- Od 2003 do 2014, Kazakhmys, Dyrektor ds. Rozwoju, odpowiedzialny za wprowadzenie spółki na 
Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie, kierował zespołem ponad 100 profesjonalistów i 
nadzorował wszystkie istotne strategie i kierunki rozwój spółki. 

 
- Studia podyplomowe w na kierunku Zarządzanie, Manchester University  

 
- Tytuł Magistra Finansów i Międzynarodowych stosunków gospodarczych, Pennsylvania State 
University. 

 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta   
 
Pan Andrey Tretiyakov nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla emitenta.  
 

4. 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 funkcję w organach spółki lub jest nadal wspólnikiem: 

 
Brak 

 
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrey Tretiyakov nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Andrey Tretiyakov nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 



6. Informacje na temat wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, 
w którym Andrey Tretiyakov pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  
 

7. Informacje, 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  
 
Pan Andrey Tretiyakov 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 
 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Andrey Tretiyakov nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 


