Warszawa, 19 grudnia 2018 r.

Seria awansów w Griffin Real Estate

Griffin Real Estate, firma inwestycyjna zarządzająca aktywami w sektorze
nieruchomości o wartości ponad 5 miliardów euro, ogłosiła kilka istotnych awansów.
Piotr Fijołek, który dotychczas zajmował stanowisko Partner Investments, został
Senior Partnerem; Marek Obuchowicz – dotychczas Senior Vice President Investments – został Partnerem, natomiast Jan Trybulski i Łukasz Toczek zajmujący
stanowiska Associate–Investments zostali awansowani na stanowiska Vice
President.
Decyzje o awansach to nic innego, jak docenienie ciężkiej pracy wszystkich kolegów –
powiedział Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Real Estate. - To właśnie oni
najbardziej przyczynili się do ostatnich spektakularnych sukcesów spółki, czyli transakcji
przejęcia obiektów handlowych od Apollo Rida, utworzenia platformy logistycznej European
Logistics Investments czy uruchomienia – wraz z Echo Investment - platformy mieszkań na
wynajem Resi4Rent.
Piotr Fijołek to doświadczony manager specjalizujący się w akwizycjach i zarządzaniu
projektami. Był odpowiedzialny za szereg flagowych projektów Griffin Real Estate, takich
jak zakup portfela obiektów handlowych od Apollo Rida, nieruchomości Jupiter, Renoma,
Supersam, Serek Wolski czy portfel nieruchomości Ruch. Na rzecz Griffin Real Estate
zrealizował łącznie przeszło 100 transakcji o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda euro. Jest
absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.
Marek Obuchowicz jest specjalistą w dziedzinie inwestycji oraz finansów korporacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości. Doświadczenie zawodowe
zdobywał w firmach Kulczyk Investments oraz PWC. Absolwent London School of
Economics oraz Uniwersytetu Londyńskiego.
Jan Trybulski jest ekonomistą, specjalistą ds. zarządzania i finansów, a także doradcą inwestycyjnym z tytułem CFA. Doświadczenie zdobywał w Getin Noble Banku w Warszawie
oraz prowadząc działalność doradczą. Ukończył studia w BI Norwegian Business School w
Oslo.
Łukasz Toczek to specjalista w zakresie modelowania finansowego i analiz.
Doświadczenie zdobywał w firmach Ernst & Young oraz PZU TFI SA. Studiował na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Aarhus w Danii.

Griffin Real Estate to wiodąca spółka inwestycyjna posiadająca największy w Europie
Środkowo-Wschodniej portfel nieruchomości oparty na ośmiu platformach inwestycyjnych.
Wartość aktywów, którymi zarządza GRE, to około 5 miliardów euro. Strategiczni partnerzy
spółki to fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P., Pacific Investment
Management Company, LLC oraz Redefine Properties z RPA.

