
                

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

 

Georg Folian kończy 70 lat i składa mandat Członka Zarządu 

Z dniem 1 stycznia 2018 Georg Folian na własne życzenie opuszcza skład Zarządu Warimpexu  

Wiedeń, 28 września 2017 – Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG podaje, że Georg Folian (69) 

poinformował na dzisiejszym posiedzeniu Radę Nadzorczą o zamiarze zrzeczenia się funkcji zastępcy 

Prezesa Zarządu wraz z ukończeniem 70. roku życia. Tym samym Georg Folian w dniu swoich 70. urodzin z 

dniem 1 stycznia 2018 roku opuści skład Zarządu przed upływem bieżącej kadencji. Jako zastępca Prezesa 

Zarządu jest w tej chwili odpowiedzialny przede wszystkim za sprawy finansowe i personalne. 

 

Rada Nadzorcza chce wykorzystać czas pozostały do końca roku na wybranie nowego Członka Zarządu ds. 

finansowych, który mógłby objąć tę funkcję wraz z ustąpieniem Georga Foliana. „Rada Nadzorcza dziękuje 

panu Folianowi za jego zasługi i wieloletnie zaangażowanie i cieszy się, że pozostanie on związany z firmą, 

służąc jej od 2018 roku jako jeden z głównych akcjonariuszy“, mówi Günter Korp, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Warimpexu.  

 

Georg Folian przystąpił do utworzonej przez swojego ojca Stefana Foliana w 1956 r. firmy Warimpex, 

zajmującej się wówczas eksportem, importem i handlem towarami tranzytowymi, w 1971 roku. W 1986 roku 

został po raz pierwszy wybrany do Zarządu i razem ze swoim ówczesnym kolegą ze studiów Franzem 

Jurkowitschem był odpowiedzialny za specjalizację firmy w projektach nieruchomościowych w Europie 

Środkowej i Wschodniej. Po realizacji licznych projektów w zakresie nieruchomości hotelowych i biurowych 

Georg Folian od 2007 roku w znaczącym stopniu był współodpowiedzialny za kwestie związane z 

notowaniem spółki na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Równolegle z pełnieniem funkcji w Zarządzie pan 

Folian oddaje się swojej pasji dla sztuki. 

 

„Po ostatniej transakcji sprzedaży części portfolio naszych hoteli firma stoi na solidnych podstawach i jest 

dobrze przygotowana na realizację bieżących i przyszłych projektów. Chciałbym więc wykorzystać ten 

pozytywny zbieg okoliczności biznesowych z moimi 70. urodzinami i wycofać się z działalności operacyjnej 

oraz intensywniej poświęcić moim projektom w dziedzinie sztuki“, mówi Georg Folian. 

 

„Georg Folian wywarł przez ostatnie dziesięciolecia ogromy wpływ na firmę Warimpex i chciałbym mu za to 

oraz za ten owocny i bardzo interesujący wspólny czas spędzony z nim jako kolegą i członkiem zarządu, ale 

również jako przyjacielem jeszcze z czasów studenckich w sposób szczególny osobiście podziękować“, mówi 

Prezes Warimpexu, Franz Jurkowitsch. Kadencja Franza Jurkowitscha jako Prezesa Zarządu Warimpexu 

upływa 30 września 2019 roku i zamierza on zdecydowanie wypełnić swoje zobowiązania z nią związane. 



                

 

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG   

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na 

giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i 

nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu działalności deweloperskiej z 

zarządzaniem aktywami Warimpex uważa się za „hybrydową“ spółkę nieruchomościową. Realizuje projekty samodzielnie 

do chwili, w której w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. W ciągu ostatnich 30 lat 

Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld Euro i prowadzi 

aktualnie działalność w regionie CEE, w Rosji oraz w Austrii i we Francji. Jednoznaczna koncentracja na jakości i trwałym 

zrównoważonym rozwoju stwarza Warimpexowi duży potencjał wzrostu także na przyszłość. 
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