
Pan Neil Roxbourgh Balfour 

Ukończył Ampleforth College i uzyskał dyplom magistra prawa i adwokata w Oksfordzie (Middle 

Temple). W latach 1979-84 był deputowanym do Parlamentu Europejskiego.  

W latach 1969 - 1983 pracował w sektorze bankowości kupieckiej (Baring Brothers oraz European 

Banking Company). 

W latach 1984-1989 pełnił rolę Prezesa i Dyrektora Zarządzającego York Trust. W latach 1987 - 

1991 był Przewodniczącym Powierników Funduszu Powierniczego Katedry w Ripon.W 1991 r. 

kierował wykupem York Trust po jego odwróconym przejęciu w 1989 r. przez Babcock & Brown 

(UK). W latach 1994-1995 stworzył KP Konsorcjum (KPK), w ramach joint venture z City Bank 

Handlowy, Paine Webber oraz KPMG. W 1999 r. Neil Balfour wprowadził spółkę Acciona do Polski. 

W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Wykonawczego polskiej spółki powiązanej 

Acciony - Mostostal Warszawa S.A. W 2005 r. Neil Balfour stworzył prywatną spółkę inwestycyjną 

w nieruchomości - Augusta I Ltd zajmującą się inwestycjami w polskie nieruchomości biurowe  

i mieszkaniowe oraz spółkę deweloperską (Mermaid Properties). W 2007 r. został prezesem 

Landkom International Plc, pierwszej ukraińskiej firmy notowanej na parkiecie AIM (Rynku 

Inwestycji Alternatywnych) londyńskiej giełdy. Neil Balfour był członkiem Komisji budżetowo-

ekonomicznej oraz Komisji Monetarnej Parlamentu Europejskiego, był członkiem Zarządu jednego 

z największych koncernów banków komercyjnych w Europie, oraz stworzył jedną z pierwszych 

prywatnych firm zarządzania majątkiem w Europie środkowo-wschodniej oraz jedną z najlepszych 

firm deweloperskich w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, pełniąc od wielu 

lat funkcję Prezesa lub członka Zarządu szeregu notowanych na giełdzie spółek w Londynie, São 

Paulo i Warszawie, oraz w szeregu międzynarodowych funduszy kapitałowych. 

 

Według oświadczenia Pan Neil Roxbourgh Balfour nie prowadzi działalności konkurencyjnej  

w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS. 


