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Podsumowanie  

Ponad 12 lat w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym. Przeszła drogę od junior analyst w 
2010 roku do szefa IB od 2014 roku i partnera wiodącego białoruskiego banku inwestycyjnego - Uniter 
Investment Company, który od 2017 roku jest oficjalnym partnerem Rothschild Global Advisory na 
Białorusi 
 
Doradzała zarówno lokalnym jak i międzynarodowym klientom w szerokim zakresie spraw. 
Doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, due diligence, pozyskiwania kapitału, 
restrukturyzacji, strategii i doradztwa corporate finance. 
 
Od 2019 roku wspiera wiele białoruskich i zagranicznych start-upów jako doradca inwestycyjny. 
Prywatny inwestor, ukończyła szkołę artystyczną w Mińsku. 
 
Obecne funkcje w Radzie Nadzorczej i doradztwie: 
 

2021 - obecnie, Galeria Smaku, wiodący producent markowych produktów drobiowych na Białorusi. 

Obecne funkcje inwestycyjne i doradztwa finansowego dla start-upów  

 

2021 - obecnie, Zodier, obecnie największa na świecie aplikacja randkowa oparta na chat-botach  

2019 - obecnie, Udrive, pierwsza firma carsharingowa w ZEA 

2020 - obecnie, Bringoo, niemiecka firma zajmująca się dostawą produktów spożywczych drogą 

elektroniczną  

2020 - doradztwo w zakresie utworzenia pierwszego rynku B2B w branży powłok lakierniczych 

 

Uniter Investment Company 2010 - obecnie 

Dyrektor Bankowości Inwestycyjnej, 2014 - obecnie  

Analityk / Współpracownik, 2010 - 2013  

 

Wybrane zlecenia z zakresu fuzji i przejęć: 
 
Finansowe due diligence i nabycie biznesu FSRU w Indonezji wraz z długoterminowym kontraktem z 
państwowym przedsiębiorstwem energetycznym Indonesia Power dla tureckiej grupy przemysłowej 
(2019). Wartość transakcji - 100 mln USD 
 
Doradztwo buy-side dla niemieckiego producenta płyt pilśniowych Homanit przy prywatyzacji dużej 
fabryki drewna na Białorusi, Term Sheet podpisany, 2019 

Sprzedaż internetowego sprzedawcy karmy dla zwierząt domowych, 2019 r. 

 

Doradztwo po stronie sprzedającego dla Grupy Alutech przy sprzedaży 75% udziałów do Grupy 

Hoermann (największy producent bram garażowych/rolet w Europie). Wspólne zlecenie z Rothschild 

Global Advisory i Baker McKenzie, wartość transakcji ponad 200 mln USD, 2017-18 



Doradztwo sell-side przy prywatyzacji 5. największego banku na Białorusi (2017-2018, we współpracy z 

polskim bankiem inwestycyjnym WOOD & Co, Polska) 

Sprzedaż prywatnej firmy ubezpieczeniowej na Białorusi lokalnemu przedsiębiorcy, 2017 r. 

Due Diligence finansowe i handlowe firmy inżynierskiej we Włoszech dla klienta z Białorusi, 2015 

Sprzedaż Absolutbanku, 2014 r. 

Doradztwo Sell-side dla IFC, EBRD, Swedfund, FMO, SBI, Shorecap International, KFW przy sprzedaży 

95,5% akcji CJSC Bank of Small Business do JSC Idea Bank, 2013 

Przejęcie producenta bram garażowych w Niemczech i Austrii (Günther Tore Systems GmbH), 

doradztwo buy-side dla Grupy Alutech, 2013 

Wybrane projekty strategiczne: 

Definicja strategii, w tym strategii cyfrowej, dla największego detalicznego sprzedawcy elektroniki na 

Białorusi (sprzedaż powyżej 300 mln USD), 2020 

Zdefiniowanie strategii rozwoju dla największego dystrybutora HPAC z zaangażowaniem byłego top-

managera z firmy Onninen (obecnie część Kesko), 2015-2016. Pozyskanie finansowania z EBOiR. Firma 

zainwestowała w budowę sieci punktów sprzedaży detalicznej, obecnie ponad 12 sklepów na terenie 

Białorusi. 

Wybrane projekty Due Diligence: 

Buyer Due Diligence dla kazachskiego funduszu inwestycyjnego w sprawie potencjalnego przejęcia 

białoruskiej spółki z branży outsourcingu IT, 2018 r; 

Buyer Due Diligence (Due Diligence finansowe oraz koordynacja Due Diligence inżynierskiego) budowy 

w toku dla inwestora z Bliskiego Wschodu o łącznej wartości ponad 150 mln USD, 2015 r; 

Vendor Due Diligence dla wiodącej firmy z branży e-commerce na Białorusi (classified and 

marketplace) 2015; 

Obsługa projektów międzynarodowych instytucji i firm, w tym IFC, EBOiR, KFW, Swedfund, FMO, Qatar 

Investment Authority 

F. Hoffmann-La Roche AG Szwajcaria, Kaiseraugst 2009 Staż w dziale controllingu produkcji 

EPAM Systems Mińsk, Białoruś 2009 Finanse / Dział Księgowości Korporacyjnej Księgowy / Analityk 

 

Edukacja 

Wydział Ekonomii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, dyplom z zarządzania 

międzynarodowego, 2009 

Uniwersytet St. Gallen HSG, 2010, Szwajcaria 

Charted Institute of Management Accountants (CIMA) Dyplom z rachunkowości zarządczej 

CFA, zaliczony poziom 1, 2018 r. 



 

 

Otrzymane stypendia: 

MAPOW, Szwajcaria, 2009 r. 

Kopernik, Niemcy, 2007 

 

Języki: 

Angielski (biegły), rosyjski (ojczysty), niemiecki (wyższy średnio zaawansowany) 

Zainteresowania: 

Sztuka, Życie emocjonalne, Współzawodnictwo, Prowadzenie samochodu 

Mandat Członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. Pani Violetta Vrublevskaya 

wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok 2022. 

Według złożonego oświadczenia Pani Violetta Vrublevskaya: 

 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997r.,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 niej 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 niej 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. 

 


