
 
 

Informacja prasowa Alphabet Polska (ENG version below)  
Nowy zarząd Alphabet Polska  
 

– Od 1 sierpnia 2022 r. zmienia się zarząd Alphabet Polska Fleet Management 

– Nowym CEO i Prezesem Zarządu Alphabet Polska zostaje George Belsis, pozostając 

jednocześnie na dotychczasowym stanowisku CEO BMW Financial Services Polska 

– Nowym CFO i Członkiem Zarządu Alphabet Polska zostaje Andreas Koser, równocześnie 

pozostając na stanowisku CFO BMW Financial Services Polska 

– Aymeric Poilpot, dotychczasowy CFO Alphabet Polska, będzie pełnił funkcję Prokurenta 

Alphabet Polska oraz obejmie nowoutworzone stanowisko Chief Risk Officer’a (CRO) dla obu 

spółek – Alphabet Polska oraz BMW Financial Services Polska 

 

 
 

WARSZAWA 01/08/2022 – Od 1 sierpnia 2022 r. zmienia się zarząd Alphabet Polska Fleet 

Management. Funkcje CEO i CFO obejmują odpowiednio – George Belsis oraz Andreas Koser, 

piastujący jednocześnie analogiczne funkcje w BMW Financial Services Polska. 



 
 

Zmiany w strukturach zarządu Alphabet Polska, spółki należącej do Grupy BMW, zostały 

podyktowane chęcią połączenia najsilniejszych stron obu spółek – Alphabet oraz BMW Financial 

Services – tak, aby wspólnie mogły one zaoferować klientom jeszcze lepszą jakość oraz wydajność we 

współpracy. Alphabet Polska niezmiennie będzie się specjalizował w usługach wynajmu 

długoterminowego aut wszystkich marek dostępnych na polskim rynku.  

Geoge Belsis, nowy CEO oraz Prezes Zarządu Alphabet Polska, doskonale 

zna specyfikę polskiego rynku. Od 2015 r. pełnił on funcję CFO, a przez 

ostatnie 3 lata funcję CEO w BMW Financial Services Polska.  

Z Grupą BMW jest związany od 2006 r. – począwszy od stanowisk w BMW 

Austria Bank w Atenach, poprzez funkcję Country Controller’a dla rejonu 

Europy w Monachium, Head of Risk Management & Controlling w BMW 

Austria Bank w Atenach oraz Country & Risk Controller’a w BMW Bank w 

Monachium. 

Andreas Koser, nowy CFO oraz Członek Zarządu Alphabet Polska, związany jest z naszym rynkiem od 

października 2021 r. kiedy objął stanowisko CFO w BMW Financial Services Polska.  

Z Grupą BMW jest związany od 1997 r. kiedy jako magister administracji 

biznesowej, dołączył do zespołu na stanowisku managera Group Reporting w 

Monachium. Następnie pracował jako Główny Księgowy w fabryce silników 

BMW w Birmingham/Wielka Brytania, jako Senior Manager w Corporate 

Strategy w Monachium, oraz jako Head of Supplier Risk Management w 

zakupach w Monachium. W 2016 roku Andreas objął stanowisko CFO w BMW 

Financial Services South Africa w Johannesburgu, a w październiku 2021 roku 

stanowisko CFO w BMW Financial Services Polska.  

Aymeric Poilpot, dotychczasowy CFO Alphabet Polska, będzie 

pełnił funkcję Prokurenta Alphabet Polska, obejmując 

jednocześnie nowoutworzone stanowisko Chief Risk Officer’a 

(CRO) dla obu spółek – Alphabet Polska i BMW Financial 

Services Polska. 



 
 

Aymeric jest związany z Grupą BMW od 2000 r - przez pierwszych 15 lat w BMW Finance we Francji, 

gdzie na przestrzeni lat awansował do stanowiska CRO, a następnie w BMW Bank w Monachium. 

Przez ostatnich 5 lat Aymeric z powodzeniem pełnił obowiązki CFO w Alphabet Polska. 

Michał Chudzik, Chief Sales Officer (CSO) oraz Iwona Mitek, Chief Operational Officer (COO) 

pozostają na swoich stanowiskach, niezmiennie pełniąc także funkcję Prokurentów Alphabet Polska. 

Helmut Hoidn, dotychczasowy CEO Alphabet Polska od sierpnia br. obejmuje nowe obowiązki w 

centrali Grupy BMW w Monachium. 

 

O Alphabet 

Alphabet to wiodący na świecie dostawcą usług Business Mobility, umożliwiający firmom zarządzanie 
mobilnością korporacyjną w sposób ekonomiczny i zrównoważony. Firma Alphabet, założona w 1997 roku jako 
oddział BMW Group, posiada rozległą wiedzę na temat zarządzania flotą międzynarodową i leasingu. Jej 
kompleksowe portfolio obejmuje doradztwo i finansowanie, a także produkty i usługi inteligentnego zarządzania 
flotami firmowymi. Rozwiązania Alphabet Business Mobility są dostosowane do konkretnych wymagań 
korporacyjnych. Dziś Alphabet zarządza portfelem ponad 700 000 leasingowanych samochodów i lekkich 
pojazdów użytkowych wszystkich marek i zajmuje czwarte miejsce na rynku na świecie. Alphabet ma swoją 
siedzibę w Monachium w Niemczech i jest obecnie reprezentowany w 32 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź stronę www.alphabet.com   
 

 

 
 
  



 
 

Alphabet Polska Press Release 
Management changes at Alphabet Polska 
 

–  August 1, 2022  the Management Board and Comittee of Alphabet Polska Fleet 

Management changes 

– George Belsis becomes the new CEO and President of Management Board of Alphabet 

Polska while also remaining as the CEO of BMW Financial Services Polska 

– Andreas Koser becomes the new CFO and Member of Management Board of Alphabet 

Polska while remaining at the position of CFO of BMW Financial Services Polska 

– Aymeric Poilpot, the current CFO of Alphabet Polska, was nominated as proxy of the 

Alphabet Polska and will take up the newly created position of Chief Risk Officer (CRO) for 

both companies - Alphabet Polska and BMW Financial Services Polska 

 

WARSAW 01/08/2022 - From August 1, 2022, the Management Board and Committee of Alphabet 

Polska Fleet Management changes. The functions of CEO and CFO will be held respectively by 

George Belsis and Andreas Koser, who simultaneously hold similar functions in BMW Financial 

Services Polska. 

Changes in the structure of the Management Board of Alphabet Polska, a BMW Group company, 

were dictated by the desire to combine the strongest points of both companies - Alphabet and BMW 

Financial Services - so that they could jointly offer customers even better quality and efficiency in 

cooperation. Alphabet Polska will invariably specialize in long-term car rental services of all car 

brands available on the Polish market. 

Geoge Belsis, the new CEO of Alphabet Polska, knows the specifics of the Polish market very well. 

Since 2015 he was a CFO, and for the last 3 years he held a position of CEO at BMW Financial Services 

Polska. 

George has been associated with the BMW Group since 2006 - from positions at BMW Austria Bank 

in Athens, through the function of Country Controller for the Europe region in Munich, Head of Risk 

Management & Controlling at BMW Austria Bank in Athens and Country & Risk Controller in BMW 

Bank in Munich. 

Andreas Koser, the new CFO of Alphabet Polska, has been in our market since October 2021, when 

he took the position of CFO at BMW Financial Services Polska. 



 
 

Andreas started his professional career at BMW Group in 1997, when, as a Master of Business 

Administration, he joined the team as a Manager of Group Reporting in Munich. Then he worked as 

the Chief Accountant at the BMW engine plant in Birmingham / United Kingdom, as a Senior 

Manager in Corporate Strategy in Munich, and as the Head of Supplier Risk Management in 

procurement in Munich. In 2016 Andreas took the position of CFO of BMW Financial Services South 

Africa in Johannesburg, and in October 2021, the position of CFO of BMW Financial Services Polska. 

Aymeric Poilpot, the former CFO of Alphabet Polska, was nominated as proxy of Alphabet Polska and 

will take up the newly created position of Chief Risk Officer (CRO) for both companies - Alphabet 

Polska and BMW Financial Services Polska. 

 

Aymeric has been associated with the BMW Group since 2000, for the first 13 years at BMW Finance 

in France, where he worked his way to the position of CRO, and then at BMW Bank in Munich. For the 

last 5 years, Aymeric has successfully performed his duties as CFO at Alphabet Polska. 

 

Michał Chudzik, Chief Sales Officer (CSO) and Iwona Mitek, Chief Operational Officer (COO), remain 

in their positions and as  proxies of the Alphabet Polska. 

 

Helmut Hoidn, the former CEO of Alphabet Polska, will take up new duties at the BMW Group 

headquarters in Munich from August this year. 

 

 
About Alphabet 
Alphabet is a leading global provider of business mobility solutions. Founded in 1997 in the UK as a division of 
the BMW Group, Alphabet's expertise in car and commercial vehicle management helps companies to manage 
their corporate mobility in an effective and sustainable way. Future orientation and responsible action have 
always been the basis of Alphabet's economic success. With its comprehensive solution portfolio of innovative, 
digital, and flexible mobility options such as AlphaGuide or AlphaElectric, Alphabet is driving the sustainable 
orientation of future mobility. In this transformation, Alphabet supports its customers with its Sustainable 
Consulting Services expertise on CO2 targets, CO2 neutrality and further sustainability topics.  
 
Today, Alphabet manages a portfolio of around 700,000 leased cars and light commercial vehicles of all makes 
in 31 countries and has its headquarters in Munich, Germany. As a company of the BMW Group, Alphabet 
meets the same high quality and process standards as the parent company. For more information, please visit 
alphabet.com. 
   


