
WAW 2785941v2 

Professional CV of the candidate to the Supervisory Board of Echo Investment S.A. 
 
Noah M. Steinberg, Chairman & CEO, WING 

WING Group is the leading real estate player in Hungary and the market leading 
office developer. Noah Steinberg is WING Group’s Chairman & Chief Executive 
Officer, and also one of its owners. An American citizen, he has worked in Hungary 
since 1990. In his current position since 1999, he was responsible for establishing 
WING and oversees the company's investment and development businesses 
covering all market segments - office, industrial and logistics, retail, hotel and 
residential - and its real estate services portfolio. He is also the chairman of Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS) in Hungary. Graduated from Princeton 
University (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton 
University – BA) and the Diplomatic Academy of Vienna – MA). Speaks English, 
Hungarian, French, German and Spanish.  

Noah Steinberg 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. 

Noah M. Steinberg, Prezes & Dyrektor Generalny (CEO) WING 

WING Group jest wiodącym graczem na rynku nieruchomości na Węgrzech oraz 
głównym deweloperem na rynku budynków biurowych. Noah Steinberg piastuje 
w Grupie WING stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego, a także jest jednym 
z jej właścicieli. Jest obywatelem amerykańskim i pracuje na Węgrzech od 1990 r. 
W ramach swojego stanowiska, które piastuje od 1999, Noah Steinberg był 
odpowiedzialny za utworzenie grupy WING i nadzoruje działalność inwestycyjną i 
deweloperską grupy obejmującą wszystkie segmenty rynku - biura, przemysł i 
logistyka, handel, branża hotelowa i mieszkaniowa, a także portfel usług 
nieruchomościowych. Jest również przewodniczącym Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) na Węgrzech. Noah Steinberg jest absolwentem 
Princeton University (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, 
Princeton University – tytuł licencjata) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu 
(tytuł magistra). Włada językami angielskim, węgierskim, francuskim, niemieckim 
i hiszpańskim.  

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


