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NOWI EKSPERCI DOŁĄCZAJĄ DO GRIFFIN REAL ESTATE

Jakub Art i Adrian Mieloch dołączyli do działu finansów Griffin Real Estate. Obydwaj
rozpoczęli pracę na stanowiskach Vice President Finance.
Do obowiązków Jakuba Arta będą należeć kwestie związane z wszystkimi platformami
inwestycyjnymi firmy. W nowej roli odpowiada on również za procesy finansowane,
sprawozdawcze i zarządzanie aktywami firmy.
Poprzednio jako Senior w dziale audytu w Ernst & Young odpowiadał za współpracę z Echo
Investment, Skanska i CBRE Global Investors. W swojej karierze pracował również dla
Marvipol Development, gdzie jako Head of Controlling and Reporting był odpowiedzialny za
budżetowanie, procesy finansowe związane z bankami i obligacjami, przygotowanie modeli
finansowych, prognozowanie przychodów i wydatków oraz sporządzanie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF).
Adrian Mieloch, który również dołączył do działu finansów Griffin Real Estate, odpowiada za
sprawozdawczość statutową, zarządczą i bankową, budżetowanie oraz prognozowanie
przepływów pieniężnych, a także kontrolę wyników i zarządzanie bieżącymi sprawami
operacyjnymi firmy.
Adrian Mieloch specjalizuje się w prowadzeniu badań jednostkowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczości finansowej z różnych branż,
w tym podmiotów gospodarczych notowanych w krajach Unii Europejskiej. Adrian Mieloch
jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad
6-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym zdobyte w takich firmach jak PwC, gdzie
przez ostatnie 3 lata prowadził liczne projekty świadczące usługi audytu dla klientów
międzynarodowych i lokalnych.
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***
O Griffin Real Estate
Griffin Real Estate (www.griffin-re.com) to największy i najbardziej dynamiczny inwestor typu
private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający w sektorze nieruchomości. Griffin
pozyskuje i zarządza inwestycjami private equity w spółki i aktywa z sektora nieruchomości.
Firma inwestuje zarówno w imieniu swoich właścicieli, jak i renomowanych inwestorów
międzynarodowych. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów, ulokowanych w
dziewięciu różnych platformach, to ponad 5 miliardów euro.
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