
                

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY  

 

Zmarł Członek Rady Nadzorczej Warimpexu baron William de Gelsey  

 

Wiedeń/Warszawa, 2 marca 2021 r. – Baron William Henry Marie de Gelsey, od 2007 roku Członek Rady 

Nadzorczej Warimpexu, zmarł 26 lutego w wieku 100 lat. Pogrążeni w smutku pracownicy, Zarząd i Rada 

Nadzorcza wspominają, jak wielką wartość i jakość miała praca Williama de Gelsey dla firmy oraz jak niezwykle 

dobrze współpracowało się z nim na płaszczyźnie osobistej. 

 

„William de Gelsey był wybitnym ekonomem i bankierem, w którego życiu ważne były praca, wiara i 

zaangażowanie społeczne. Będzie nam go bardzo brakowało, a jednocześnie dzięki swojemu inspirującemu 

podejściu do życia na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy 

współczucia“, mówi w imieniu pozostałych członków Przewodniczący Rady Nadzorczej Warimpexu Günter 

Korp. Prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch dodaje: „W osobie Williama de Gelsey straciliśmy nie tylko 

doświadczonego eksperta, ale również dobrego przyjaciela i wartościowego partnera do rozmów.“ 

 

O tym, kto zajmie jego miejsce w Radzie Nadzorczej Warimpexu, zdecyduje kolejne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

 

 

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG   

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w 

Wiedniu i w Warszawie. Warimpex prowadzi działalność deweloperską i realizuje projekty samodzielnie do chwili, w której 

w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. Długoterminowe planowanie strategiczne i krótkie 

ścieżki decyzyjne w rodzinnym przedsiębiorstwie tworzą optymalne połączenie z transparentnością i ekonomiczną 

elastycznością spółki giełdowej. Warimpex opiera się ponadto na swoim ponad 60-letnim doświadczeniu w działalności 

biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie odgrywa prawdziwie pionierską rolę  –  przykładem może być pierwsza 

w historii tego regionu realizacja hotelu design. W ciągu ostatnich 40 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w 

sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego miliarda euro i prowadzi aktualnie działalność w Polsce, w Rosji, 

na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii. 
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