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Professional CV of the candidate to the Supervisory Board of Echo Investment S.A. 

Peter Kocsis, Deputy CEO, WING 

WING Group is the leading real estate player in Hungary and the market leading 
office developer. Peter Kocsis is WING’s Deputy Chief Executive Officer 
responsible for strategy, risk and controlling and has been with Wing since 2006. 
In his current position since 2009, he is responsible for risk analysis and traditional 
controlling of a portfolio of some 35 property SPVs with assets worth €800 million 
and with annual rental income of €50 million. Board member at and also 
responsible for controlling of 3 real estate service provider subsidiaries with total 
annual turnover of €70 million. Generates strategy and business plan for the 
development portfolio worth €500 million. Chief Risk Officer at 2 real estate fund 
management companies of Wing. Alumnus of Corvinus University Budapest with 
MA and subsequently earned post-graduate degrees from the University of 
Birmingham (MIS) and from Georgetown University (MSFS). Speaks Hungarian, 
English and German. 

Peter Kocsis does not carry out any activities competitive to the business of Echo 
Investment S.A. and he is not a member of management/supervisory bodies of an 
entity that is a competitor of Echo Investment S.A.  

 

Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. 

Peter Kocsis, Zastępca Dyrektora Generalnego (Deputy CEO), WING 

WING Group jest wiodącym graczem na rynku nieruchomości na Węgrzech oraz 
głównym deweloperem na rynku budynków biurowych. Peter Kocsis piastuje 
stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego (Deputy Chief Executive Officer) i 
odpowiada za strategię, ryzyko i controlling. W grupie WING pracuje od 2006. W 
ramach swojego stanowiska, które piastuje od 2009 r., odpowiada za analizę 
ryzyka i controling wobec przeszło 35 nieruchomościowych spółek celowych 
posiadających aktywa o wartości 800 milionów euro z rocznym dochodem z 
wynajmu o wartości 50 milionów euro. Jest członkiem zarządu oraz odpowiada za 
controlling nad 3 spółkami zależnymi świadczącymi usługi w obszarze 
nieruchomości z przychodami o wartości 70 milionów euro. Opracowuje także 
strategię i business plan dla portfela projektów rozwojowych o wartości 500 
milionów euro. Piastuje także funkcję Dyrektora Generalnego ds. Ryzyka (Chief 
Risk Officer) w dwóch spółkach zarządzających funduszami nieruchomościowymi 
grupy WING. Jest absolwentem Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie (tytuł 
magistra). Uzyskał także dalsze stopnie naukowe na studiach podyplomowych na 
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Uniwersytecie w Birmingham (MIS) i na Georgetown University (MSFS). Włada 
językami węgierskim, angielskim i niemieckim.  

Peter Kocsis nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby działalnością 
konkurencyjną wobec spółki Echo Investment S.A. Nie jest też członkiem 
zarządów czy rad nadzorczych żadnych podmiotów prowadzących działalność 
konkurencyjną w stosunku do Echo Investment S.A.  


