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Aleksander Gruszczyński 
 
Wiceprezes Prezes Zarządu Spółki Hotblok S.A. 
 
Doświadczenie zawodowe 
 
 
2013                  GP BIS Sp. z.o.o.  
 
Stanowisko:    Dyrektor projektu VIP 

Odpowiedzialny za zarządzanie pakietem 70 mieszkań osób prywatnych 
przeznaczonych do wynajmu długo i krótkoterminowego. W zakresie działu stworzył 
komórkę specjalizującą się obrotem nieruchomościami mieszkaniowymi oraz 
komercyjnymi. 

2006- do dziś    Niezależny Doradca / Independent Adviser 
Doradztwo przy realizacji projektów domów energooszczędnych i pasywnych we 
współpracy z DAMAC Properties Dubai na rynku Zatoki Perskiej. 

 
2008 - 2011       PTV Production Sp. z o.o. 
 
Stanowisko:     Prezes Zarządu 

Członek zarządu nadawcy pierwszego w Polsce agenta turystycznego sprzedającego 
oferty turystyczne przez telewizję. Spółka posiadała również sieć lekkich punktów 
sprzedaży zlokalizowanych w centrach handlowych rozmieszczonych na terytorium 
całego kraju. 
 

2009- do dziś    Niezależny Doradca / Independent Adviser 
Doradztwo przy realizacji projektów domów energooszczędnych i pasywnych we 
współpracy z BASF EAST Asia Regional Headquarters Ltd. na rynku Azji Południowo-
Wschodniej. 

2011 – 2014     Professional Brands Sp. zo.o. 
 
Stanowisko:    Prezes Zarządu / Współwłaściciel 

Professional Brands był właścicielem dwóch portali sprzedaży bezpośredniej w 
dziedzinie turystyki oraz portalu do tworzenia i przekazywania opinii na temat 
obiektów turystycznych na świecie. www.podpalmami.pl, www.podroze.tv, 
www.forum-hotele.pl. Po udanej inwestycji i rozwoju portali, poszczególne serwisy 
zostały sprzedane.  

2014-do dziś    Techvigo Sp. z o.o. 
 
Stanowisko:    Prezes Zarządu 

Techvigo Sp. z o.o. ( dawniej Techweb Software Sp. z o.o.) był liderem na polskim 
rynku rozwiązań IT w zakresie obsługi rynku turystycznego w Polsce. Techvigo 
stworzyła i posiadała programy technologiczne do obsługi sprzedaży imprez 
turystycznych i do zarządzania działem sprzedaży w tym call center. Firma była 
liderem w tworzeniu stron internetowych w zaawansowanych systemach zarzadzania 
danymi. Aktualnie spółka posiada w swoim portofolio wiele programów z różnych 
dziedzin.  

 
2016- do dziś   Artifictal Itelligence S.A.  
Stanowisko:    Prezes Zarządu 

Artifictal Itelligence S.A.jest firmą notowaną na GPW w Warszawie na rynku New 
Connect. Spółka aktywnie poszukuje inwestycji w spółki związane z szeroko pojętą 
sztuczna inteligencją. 

 
 
 
 
Wykształcenie 
1992.10-1997.02 Pierwsza Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji. 

Podczas 4 lat studiów na jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce uzyskał 
tytuł magistra ekonomii ze specjalnością marketing i zarządzanie. 

 

http://www.podpalmami.pl/
http://www.podroze.tv/
http://www.forum-hotele.pl/
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Języki 
 
Polski               język ojczysty  
Angielski biegle 
Rosyjski komunikatywnie  
 
Wiedza dodatkowa 
 
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem z branży zarządzania nieruchomościami, turystyką, IT 
oraz finansami. Kierował dużymi zespołami ludzkimi, zarządzał portfelem 70 mieszkań inwestorów 
prywatnych, z sukcesem sprzedawał nieruchomości komercyjne, tworzył produkty turystyczne 
wiodących organizatorów turystyki. Z sukcesem kieruje spółką mającą osiągnięcia na rynki IT. Zawsze 
otwarty na nowe zadania, doskonale odnajdujący nowe środowisko, twórczy i bardzo pracowity. 
 
Mandat Prezesa Zarządu HOTBLOK S.A. Pana Aleksandra Gruszczyńskiego wygaśnie najpóźniej  
z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018. 
 
Według złożonego oświadczenia,: Pan Aleksander Gruszczyński : 
 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz 
w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej 
wymienionymi przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy                
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach 
spółek wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych.  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć 
istotne znaczenie dla Emitenta. 


