
                

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY  

 

Daniel Folian nowym dyrektorem finansowym Warimpeksu  

 

Wiedeń/Warszawa, 19 grudnia 2017 – Rada Nadzorcza spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs 

Aktiengesellschaft (Warimpex) powołała wczoraj jednogłośnie Daniela Foliana na stanowisko Członka 

Zarządu i dyrektora finansowego (CFO). Swoją funkcję również jako zastępca Prezesa Zarządu będzie pełnił 

od 1 stycznia 2018 roku, zastępując tym samym ustępującego z Zarządu Warimpeksu Georga Foliana.  

 

„W osobie Daniela Foliana witamy na pokładzie znakomitego eksperta finansowego, który przez ostatnie 11 

lat wniósł duży wkład w rozwój firmy i który także w przyszłości będzie kontynuował obraną przez Warimpex 

drogę do kolejnych sukcesów“, gratuluje Günter Korp, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warimpeksu.  

 

Daniel Folian (37) studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, którą ukończył 

doktoratem w roku 2008. Zawodowe doświadczenia gromadził, pracując m.in. dla OBI Bau- und 

Heimwerkermärkte GmbH oraz w PwC Pricewaterhouse Coopers GmbH. Od 11 lat pracuje w firmie 

Warimpex jako prokurent i szef działu relacji inwestorskich – za te kwestie będzie odpowiadał również jako 

Członek Zarządu. Ponadto Daniel Folian piastował i piastuje stanowiska zarządcze oraz w radach 

nadzorczych różnych spółek austriackich i międzynarodowych. 

 

 

 

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 takiemu połączeniu działalności deweloperskiej z 

zarządzaniem aktywami Warimpex uważa się za „hybrydową“ spółkę nieruchomościową, realizującą projekty 

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

ostatnich 30 lat firma zrealizowała 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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