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MATERIAŁ PRASOWY     
 

Warszawa, 12 stycznia 2022 r. 
 

 
 

 
 

Griffin Real Estate zmienia nazwę na Griffin Capital Partners, podkreślając swoją 
pozycję lidera w sektorze private equity i nieruchomości 

 
Griffin Capital Partners – to nowa nazwa Griffin Real Estate, inwestora oraz firmy 

zarządzającej aktywami. Firma rozpoczyna prowadzenie działalności pod nową nazwą i 

zmienia identyfikację wizualną, aby jeszcze bardziej podkreślić swoje inwestycje private 

equity, które realizuje w ostatnich latach. Zmiana ma również lepiej odzwierciedlać 

mocne kompetencje zespołu ekspertów Griffina, nie tylko w obszarze nieruchomości, 

ale również private equity. 

 

Największy prywatny inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private equity i 

nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej – Griffin Real Estate ogłosił, że zmienia swoją 

nazwę na Griffin Capital Partners. Zmianie nazwy spółki towarzyszy odświeżona identyfikacja 

wizualna. W ten sposób firma chce podkreślić znaczenie private equity jako dalszy 

strategiczny kierunek rozwoju. 

 

- W ciągu ostatnich 15 lat staliśmy się najbardziej dynamicznym i innowacyjnym inwestorem 

nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentrowaliśmy 

nasze działania głównie na sektorze nieruchomości, jednak z czasem nasza strategia uległa 

zmianie. Tworzyliśmy platformy operacyjne powiązane z obszarem nieruchomości, ale też 

rozszerzyliśmy profil prowadzonych inwestycji o private equity. Jesteśmy dumni z naszych 

dotychczasowych osiągnięć na polskim rynku nieruchomości i wielu innowacyjnych 

konceptów, jakie wprowadziliśmy, chcemy jednak, by nazwa w pełni odzwierciedlała 

poszerzony zakres działania naszej firmy – private equity, nieruchomości i wyjątkowy zespół 

specjalistów w obu tych obszarach – powiedział Maciej Dyjas, Partner Zarządzający w Griffin 

Capital Partners. 

 

- Private equity leży u podstaw Griffina, a ostatnio postanowiliśmy jeszcze bardziej rozwinąć 

ten filar naszej działalności. Zainwestowaliśmy w projekty, które poszerzyły nasze portfolio o 

nowe obszary m.in. Proservice, platformę z obszaru fintech; ITK-Avenga, firmę outsourcingu 

usług informatycznych; jak również wiodącą markę na rynku produktów dla dzieci w Europie 

Centralnej SMYK, która obejmuje zarówno sieć sklepów stacjonarnych, jak i platformę handlu 

internetowego. Nasz ostatni zakup większościowych udziałów w PAD-RES, wiodącej firmie 

deweloperskiej z sektora czystych źródeł energii w Polsce stanowi dobry przykład kierunku, w 

którym zmierzamy. Chcemy, aby nazwa firmy lepiej odzwierciedlała nasze długoterminowe 

podejście – powiedział Nebil Senman, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners. 
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Twórca nowych trendów na polskim rynku 

Griffin zdobył pozycję na polskim rynku nieruchomości jako aktywny inwestor 

międzysektorowy, posiadający know-how wsparty bogatą historią transakcji w różnych 

kategoriach aktywów. Firma jest prekursorem wielu innowacyjnych koncepcji i formatów na 

polskim rynku, m.in. platformy inwestycyjnej i zarządczej skoncentrowanej na aktywach 

biurowych, początkowo notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 

Griffin Premium Real Estate; pierwszej logistycznej platformy – European Logistics Investment 

(ELI); sieci prywatnych akademików – Student Depot; pierwszej w Polsce platformy mieszkań 

na wynajem – Resi4Rent czy niezależnej platformy finansowej zapewniającej finansowanie 

dla deweloperów z sektora nieruchomości – Griffin Property Finance. 

 

Rosnąca liczba platform inwestycyjnych 

Wartość aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Capital Partners w ramach 11 platform 

inwestycyjnych przekracza obecnie 5 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi 

ponad 2,5 miliardy euro. Spółka jest obecna na rynkach private equity i nieruchomości, 

działając jako inwestor i firma zarządzająca kapitałem. Griffin poszukuje interesujących 

możliwości inwestycyjnych, koncentrując swoje działania na rynku polskim, zajmuje się 

pozyskiwaniem kapitału i partnerów strategicznych, razem z którymi przeprowadza transakcje 

przejęcia. Od tego momentu staje się podmiotem zarządzającym całym procesem – od 

samego przejęcia, poprzez budowanie wartości firmy, aż do ewentualnego wyjścia z 

inwestycji. 

 

Silne partnerstwa i zespoły światowej klasy ekspertów 

Griffin Capital Partners może pochwalić się znaczącą liczbą partnerstw z cieszącymi się 

uznaniem międzynarodowymi inwestorami i partnerami strategicznymi, wśród których są 

globalne fundusze inwestycyjne takie jak: Oaktree Capital Management, Pacific Investment 

Management Company (PIMCO), Redefine Properties, Kajima Corporation, WING, Madison 

International Realty oraz Ares Management Corporation czy Bridgepoint. 

 

- Wartość naszej firmy leży nie tylko w wyszukiwaniu możliwości inwestycyjnych, zapewnianiu 

kapitału i wprowadzaniu nowych konceptów. Jednym z naszych atutów jest zdolność do 

budowania świetnych zespołów zarządczych. Nieoceniona wiedza naszych ekspertów, lata 

doświadczenia w obszarze operacyjnym, inwestycjach kapitałowych i finansowaniu oraz 

przeprowadzaniu ważnych transakcji na rynku – to czynniki napędzające rozwój Griffina. 

Zawsze byliśmy firmą innowacyjną i chcemy utrzymać nasz status lidera, inspirując również 

innych uczestników rynku – powiedział Nebil Senman. 

 

Nowy i fascynujący rozdział w historii firmy 

- Patrzymy w przyszłość optymistycznie. Griffin Capital Partners to wspaniała firma 

z imponującym portfolio, jasną wizją i planem strategicznym, która przynosi znaczącą wartość 

i zyski swoim inwestorom. Wzmocniona pozycja spółki, z nową energią do działania, rysuje 

przed nami nieograniczoną perspektywę do osiągania ambitnych celów. Jesteśmy gotowi na 

to, co przyniesie przyszłość – podsumował Maciej Dyjas. 
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*** 

 

O Griffin Capital Partners 
Griffin Capital Partners (www.griffin-cp.com) to największy prywatny, a także najbardziej 
dynamiczny oraz innowacyjny inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private 
equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest prekursorem wielu 
innowacyjnych koncepcji i formatów, które wprowadziła na rynek, stając się uznanym liderem 
w obszarze private equity i nieruchomości. Dzięki bogatemu doświadczeniu i obszernej wiedzy 
w tych sektorach, Griffin Capital Partners zapewnia kompleksowe wsparcie międzynarodowym 
inwestorom zainteresowanym inwestycjami w Polsce. Wartość aktywów brutto zarządzanych 
przez Griffin Capital Partners w ramach 11 platform inwestycyjnych przekracza 5 miliardów 
euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 2,5 miliardy euro. 
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