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Warimpex zmniejsza Zarząd do trzech członków 
• Christian Fojtl odchodzi z dniem 31 grudnia 2012 na własne życzenie z zarządu Warimpexu, 

pozostając w firmie w składzie kadry zarządzającej w Polsce. 

• Stanowisko członka zarządu pozostanie nieobsadzone w ramach odchudzenia i ekonomiki 

reprezentacji firmy. 

 
Wiedeń, 21 grudnia 2012 – Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ogłasza zmniejszenie składu swojego 

zarządu z dotychczasowych czterech do trzech członków. Z dniem 31 grudnia 2012 odchodzi z zarządu 

Christian Fojtl. Rada Nadzorcza przychyla się w ten sposób do życzenia pana Christiana Fojtla. Obecnie nie 

planuje się ponownego obsadzenia jego stanowiska. Zmniejszenie składu zarządu jest zgodne z dążeniami 

do odchudzenia i bardziej ekonomicznej reprezentacji firmy. W przyszłości członkami zarządu będą Franz 

Jurkowitsch (Prezes), Georg Folian i Alexander Jurkowitsch. 

 

Christian Fojtl pracuje w firmie Warimpex od 22 lat – w tym przez siedem lat pełnił funkcję członka zarządu. 

W ramach swoich kompetencji jako członek zarządu Christian Fojtl zrealizował z sukcesem wiele projektów – 

przede wszystkim warszawskie projekty Hotel InterContinental, Hotel Sobieski i Le Palais Offices oraz 

hotelarskie projekty francuskie Dreamcastle i Magic Circus w Disneyland® Paris. Pan Fojtl jest także w 

decydującym stopniu współodpowiedzialny za wejście Warimpexu na giełdę w roku 2007. Ostatnio odegrał 

decydującą rolę w transakcji sprzedaży Hotelu InterContinental w Warszawie, uczestnicząc tym samym w 

największej transakcji w historii firmy Warimpex i największej jak dotąd transakcji na rynku hotelarskim w 

Polsce.  

 

Po odejściu z zarządu pan Fojtl pozostaje w firmie, wzmacniając kadrę kierowniczą w Polsce. W przyszłości 

intensywniej poświęci się realizacji polskich projektów, koncentrując się na projektach deweloperskich w 

segmencie biurowców oraz na rozbudowie segmentu usługowego. 

 

„Rada Nadzorcza dziękuje panu Fojtlowi za jego zasługi i wieloletnie zaangażowanie i cieszy się, że 

pozostaje on w firmie“, mówi Günter Korp, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warimpexu. 

 

Wraz z odejściem Christiana Fojtla wykonywane przez niego zadania członka zarządu w zakresie organizacji 

i kwestii prawnych przejmie Franz Jurkowitsch, natomiast w zakresie zarządzania informacjami Alexander 

Jurkowitsch. 
 


