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

Tibor Veres founded together with his father, György Veres the legal predecessor 
of today’s Wallis Group. At present, he is the main owner of the Wallis Group, as 
well as the Chairman of its Board of Directors, while he is also a member of the 
Board of Directors at Graboplast and the Wing Group. Wing Group is the most 
significant enterprise connected to the Wallis Group, both in terms of asset value, 
as well as the level of business complexity. In 2016, he acquired the Praktiker 
home improvement chain, which had possessed a considerable real estate 
portfolio, so the Wallis Group broadened its spectrum with a new significant 
element. Three of the companies established by Mr. Tibor Veres are present at 
the Hungarian stock exchange as issuers of bonds and shares. In addition to the 
WING Group, Alteo Energy Services Plc. is involved in renewable energy 
production, and AutoWallis Plc. incorporates the automotive members of the 
Wallis Group, a corporation which has been justly famous for decades. Tibor 
Veres earned his economics MA at the Moscow State Institute of International 
Relations in 1986. 

Tibor Veres 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. 

Tibor Veres wraz ze swoim ojcem György Veres był współzałożycielem dzisiejszej 
grupy Wallis. W chwili obecnej jest głównym właścicielem grupy Wallis, jak 
również Przewodniczącym jej Rady Dyrektorów; sprawuje również funkcję 
członka Rady Dyrektorów w Graboplast oraz w grupie Wing. Grupa Wing stanowi 
najbardziej znaczące przedsiębiorstwo wchodzące w skład grupy Wallis, zarówno 
z uwagi na wartość aktywów, jak i złożoność prowadzonych operacji. W 2016 r. 
przeprowadził akwizycję sklepów z materiałami budowlanymi Praktiker, która 
była właścicielem znaczącego portfela nieruchomości, w wyniku czego Grupa 
Wallis poszerzyła swoje spektrum o istotny nowy element. Trzy spółki założone 
przez Pana Tibora Veresa są obecne na węgierskiej giełdzie papierów 
wartościowych jako emitenci obligacji i akcji. W uzupełnieniu Grupy Wing, spółka 
Alteo Energy Services Plc. prowadzi działalność w obszarze produkcji energii 
odnawialnej, natomiast AutoWallis Plc., spółka której uzasadniona renoma liczy 
już dekady, obejmuje podmioty z Grupy Wallis prowadzące działalność w branży 
motoryzacyjnej. Tibor Veres uzyskał tytuł magistra ekonomii na Moskiewskim 
Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych w 1986 r. 
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Tibor Veres 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.  


