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Annan Information
Herr Kolin fick en B.B.A. med hög distinktion i ekonomi och redovisning från University of
Michigan år 2002. Med andra ord, som Templer slutsatsen, "ärliga och mörka anställda har
olika sätt att få positiva prestationsbedömningar" (s. 212). Även om organisationerna är bättre
när de anlitar anställda som är ärliga och bra lagspelare, kan det också finnas tidpunkter då ett
företag behöver den giftiga personen att genomföra sådana kostnadsbesparande åtgärder som
nedskärningar, stänga hela avdelningarna eller vinna showdowns med union. Innan han blev
medlem i GSO 2011 var Mr. Mollett en direktör hos BlackRock där han fungerade som
Portfolio Manager och Senior Research Analyst. Senast har han spelat en nyckelroll när det
gäller att bygga Blackstone Real Estate kärna plus verksamhet i Asien. Han tog också en MBA
från Kellogg School of Management vid Northwestern University. Innan hon började delta i
Blackstone i augusti 2015 fungerade Jayasekera som generaladvokat och chef för
överensstämmelse i hedgefondbranschen i London i över 10 år. Efter att ha gått med i
Blackstone har Ms Pieper fokuserat hennes ansträngningar på att höja kapitalet för Blackstone
privata och offentliga medel, med primärt fokus på de privata riksdagsrådgivarna i New York
City. Innan hon började delta i Blackstone i juni 2017 var Turketo European Compliance
Officer för KKR i London, rådgivande privat kredit, speciella situationer, levererad kredit,
hedgefonder och handel. Herr Hall examen cum laude med en BA i informationsvetenskap
från Cornell University.
Herr Miura fick en BA i juridik från University of Tokyo. Han tjänstgjorde tidigare på
styrelserna av American Ref-Fuel, ArrMaz Custom Chemicals, Aspect Software, A.T. Cross,
Bluewater Thermal Processing, Heartland Automotive Holdings och Heartland Food Corp.
Innan han började delta i Blackstone 2012 var Abbas en portföljförvaltare med Trafalgar Asset
Managers (en europeisk kreditfokuserad hedgefond) där han investerade och handlade i
European Asset-Backed and Mortgage-Backed Securities inom en rad aktiva klasser. Därefter
nådde ett annat fall från södra Stilla havet högsta domstolen och höjde exakt samma juridiska
fråga. Mr Tugurian har en MBA från Owen Graduate School of Management vid Vanderbilt
University och en BA från University of Alabama. Han utvecklade och ledde också en
omfattande marknadsföringskampanj för Private Client-verksamheten. Herr.Desai fick en BA i
ekonomi och statsvetenskap från Columbia University. Denna pålagda ordning skapar den
berättande klarheten som möjliggör gemensam företagsövertygelse. Ms Jayasekera är införd
som en solicitor i England och Wales och har också blivit admittad som en solicitor och
barrister i Högsta domstolen i Victoria, Australien. Perry fick en B.A. från Morehouse College,
där han tog examen magna cum laude och valdes till Phi Beta Kappa, samt en M.B.A. från
Harvard Business School, där han var Robert Toigo Foundation Fellow.
Innan dess arbetade han hos Credit Suisse där han klarade Prime Services
kunddokumentationsteam, ansvarig för kundfonden ombord, operativa och kreditrelaterade
frågor. Sedan hon gick med i Blackstone har Widman fokuserat på Blackstones
organisationsutvecklingsinsatser, inklusive företagets prestationsutvärderingsprocess. Sedan
Chelsea deltog i Blackstone 2013 har han varit involverad i en mängd olika fastighetsförvärv
och initiativ i Asien. Senast tjänstgjorde han som biträdande superintendent för offentliga
frågor vid New York State Department of Financial Services (NYDFS), där han övervakade

kommunikation för NYDFS och var seniorrådgivare till superintendent Benjamin M. Lawsky.
Innan dess fungerade han som en talesman för Treasury-avdelningen i USA under Obamaadministrationen, de tre sista guvernörerna i New York och New York State Division of the
Budget. Mr Gray tjänstgör för närvarande som styrelseordförande i Hilton Worldwide och The
Cosmopolitan of Las Vegas och är styrelseledamot i Invitation Homes. År 2016 utsågs
Jayasekera till guvernör i LSE: s domstol och en medlem av LSE: s investeringsutskott och
valberedning. Sedan han började delta i Blackstone 1999 har Mr Fronte varit ansvarig för att
övervaka redovisningen och den finansiella rapporteringen av Blackstone Real Estate Partners
(BREP) fonder och relaterade investeringsföretag.
Hon stöder också Jespy House Organizations och New York Cares, och är i styrelsen för
Newark Academy. Herr Chan fick en BS i redovisning från Rutgers College. Ms Sweeney
började sin karriär 1999 på Goldman Sachs i fastighetsinvesteringsområdet, där hon
fokuserade på investeringar. Innan han började delta i Blackstone 2012 var Dian Dansassistent
hos Partners Group ansvarig för upphovsrätter, försäkringsgarantier och verkställande av
fastighetsskulder och aktiehandelstransaktioner i Europa med positioner i London, Schweiz
och San Francisco. Thomas är examen från Duke University och Harvard Business School. Mr
Fox är involverad i att upprätta, utvärdera, strukturera och förhandla sekundära
privatkapitaltransaktioner och saminvesteringar samt olika
investeringsövervakningsaktiviteter. Han tjänar för närvarande som direktör för Gates
Corporation, Apria Healthcare Group, Summit Materials, Change Healthcare och TeamHealth.
Släktingar sa att det verkade att Godbolt skulle följa när han började skjuta. Herr Siddiqui fick
en A.B. i ekonomi från Harvard College, där han tog examen Magna cum Laude, en A.M. i
regionala studier från Harvard University och en M.B.A.med stor skillnad från Harvard
Business School, där han tog examen som Baker Scholar. För mer information om cookies, se
vår Cookie Policy.
Ms Ho är inblandad i alla strategiska partners juridiska frågor samt affärsutveckling och
insamling. Mr Lafer har en BS från Cornell University och en MBA från Columbia University.
Han är inblandad i Harvests finansiella verksamhet. Denna finansiering kommer att stödja
välgörenhetens arbetsbyggande fred i krigszoner runt om i världen. Mr. Blount fick en BS från
University of Southern California och en MBA från USC: s Marshall School. Innan hon gick
med i Blackstone var Ms Kahr en projektledare på Boston Consulting Group där hon arbetade
med företag inom en rad olika branscher, inklusive finansiella tjänster, läkemedel, media och
underhållning och konsumentvaror. Innan han gick med i Blackstone spenderade Sherman 14
år med OMERS Infrastructure (Borealis Infrastructure), däribland senast som områdets chef
för Americas. Sedan han anslöt sig till företaget år 1998 har Duff varit involverad i
förvaltningen av investeringsekonomin relaterad till den allmänna partnern och sida vid sida i
de olika Blackstone-fonderna. Innan han gick med i GSO spenderade Avanzo mer än 30 år i
erfarenhet av Izurium Capital, en brittisk baserad Private Equity Fund, Morgan Stanley
Investment Management i London, där han var Global Co-Head of Senior Lånbranschen,
WestLB London som Head av italienska hävstångsfinansiering och Sanpaolo IMI där han
också sprang hävstångsfinansiering. Enligt uppgiften tycks händelsen vara en annan i en lång
rad tillfällen där ryska kritiker av Vladimir Putins regering utomlands har blivit döda och den
uppenbara bristen på subtilitet kan vara en del av saken.
Före GE fungerade Bolze som ledningskonsult för Corporate Decisions, Inc. Förenta
nationerna. Arkiverad från originalet den 8 maj 2015. Innan han gick med i Blackstone, var Eli
en del av ersättningsgruppen för Citi Alternative Investments, med inriktning på

kontantkompensationsplanering och administration av anställdas saminvesteringsprogram.
Han har en BS i teater från University of Evansville. Herr Lapham fick en BA från Princeton
University. En försök att skydda en art har noshörning som flyger högt. Innan han gick med i
Blackstone var Melwani en grundare till Vestar Capital Partners och fungerade som Chief
Investment Officer. Herr Mones fick en BS i ekonomi och ekonomi från Leonard N. Innan
hon började delta i Blackstone 2008 arbetade Wynn som en HR-affärspartner som stödjer
vätskeföretag i Citi Alternative Investments-verksamheten vid Citigroup.
Ms Guerin fick en BA i psykologi från Hamilton College och en MBA från Boston University.
Trä trodde att ta itu med problemet skulle inte vara lika enkelt som att bara anställa fler
kvinnor och transpersoner. Herr Skurbe fick en BS i redovisning från Rutgers University,
uppnådde Certified Public Accountant certifiering, och är en Certified Treasury Professional.
\. Denna migration, som fortsatte i årtionden, inkluderade många afkomlingar av afrikanska
slavar. David började sin karriär hos Bankers Trust Company 1992 i
högavkastningsavdelningen. Före detMoseley arbetade som Senior Portfolio ManagerSovereign på ICE Canyon, ett alternativt värdepappersföretag som specialiserat sig på
tillväxtmarknadsskulden och som en växande marknadens skuld- och valutastrategist vid
AllianceBernstein. Bankerna är koncentrerade i centrala Triangulo, liksom längs Avenida
Paulista, men upprätthåller grenar i nästan varje distrikt. I den rollen utvecklade och
genomförde han alternativa strukturer och plattformar för att uppnå skatte-, bokförings- och
regleringseffektivitet för olika ränteprodukter. Sedan Jordan blev medlem i GSO Capital 2006,
har Jordan Jordan varit inblandad i struktureringen och övervakningen av hävstångsfaciliteter
för GSO-fonderna.
Innan hon anslöt sig till GSO år 2006 hade Ms Lee-Silvestri en rad positioner hos Merrill
Lynch Investment Advisors och JP Morgan Partners inom respektive finans- och
redovisningsteam. Dessutom, MsLee-Silvestri arbetade på McGladrey LLP, ett globalt
offentligt revisionsföretag där hon övervakade revisioner och tillhandahöll rådgivningstjänster
till investeringsrådgivare och private equity- och hedgefondskunder. Den här korta
undersökningen tar bara några minuter att slutföra. Herr Badart tog examen från Solvay
Business School i Bryssel med en summa cum laude MSci grad i kommersiell teknik. Mr.
Jordan är inblandad i riskanalys av hedgefondsförvaltare, riskövervakning och analys av
BAAM-fonderna samt utvärdering av speciella investeringsmöjligheter. Sedan 2007 har
Miyasaki spelat en nyckelroll för att bygga Blackstone's Real Estate-verksamhet i Asien,
inklusive genomförande av investeringar i Stora Kina, Indien, Singapore, Japan och
Australien. Mr Htoo fick en BA i företagsekonomi med heder från Brown University. Mr
Fitzpatrick övervakar olika projekt och initiativ över hela Innovations and Infrastructuregruppen. Mr Can är grundare av strategiska partners och gick till DLJ år 2000 som
verkställande direktör. Han är också en Chartered Accountant (CA), företagssekreterare (CS)
och Cost Accountant (ICWA) med tre guldmedaljer för att säkra första rang i landet. Ms
Drasites är inblandad i kapitalförvaltningen av Blackstone's inhemska detaljhandel, inklusive
Equity One, Regency, DDR, Glimcher, Kimco och Edens portföljer samt andra
detaljhandelprojekt inom Blackstones fastighetsportfölj.
Det är skandalöst att dessa byggnader förblir tomma medan tusentals människor inte har några
bostäder. Tidigare var han chef för Archon Group där han var involverad i kommersiella
investeringsmöjligheter och dispositioner i västra regionen. Hans bror kan inte ta sig för att
förklara det för sin son och har berättat för honom att farbror Jermaine åkte till Australien för
att driva sin fotbollskarriär. Dessutom hjälper han att identifiera handelsmöjligheter, i linje

med fondens investeringsstrategi. Ett svar är att övre klassens privilegium inokulerar från
stereotyper denna nya bild av trippins svarta människor. Karastoyanova sitter på
investeringskommittén för varje strategisk partnerfond. Innan hon började delta i Blackstone
2015 arbetade Nicosia på Apollo, där hon var Global Head of Corporate Operations. Men den
här tanken på en okontrollerad rymdstation inspirerade antagligen visioner av en stor bit
metall som spirer vildt mot jorden. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är en
metod för att tillhandahålla kataloginformation, som gjordes tillgänglig i mitten av januari
2001. Sedan han började Blackstone 2004 har Robert varit inblandad i Blackstone
investeringar i Gerresheimer, Leica Camera, Mivisa, New Skies, Orangina Schweppes,
Tangerine, United Biscuits, Versace och ISD.
Innan han började delta i Blackstone år 2017 var Wong tidigare medstifter och CIO i Arrakasta
Capital. Herr Newman fick en Bachelor of Business (Property) från RMIT University och är
associerad medlem av Australian Property Institute. Innan dess behöll hon ett antal roller i
finansdepartementet med inriktning på finansiell rapportering samt administrativa, kontrolloch regelverksinitiativ. Dessa inkluderar tendensen att utnyttja andra (Machiavellianism), ha
liten känsla eller hänsyn till sina medmänniskor (psykopati) och att i yttersta grad söka
uppmärksamhet (narcissism). Och vi stiger: ungdomar rallyar kring ledare som pledar att
minska utsläpp, fackliga arbetare och trosledare skapar helgedomar för invandrare under
attack, och medborgare ringer ut bigotry där det hittas. I den egenskapen rådde han till stora
europeiska företag och pensionssystem för riskhantering av tillgångsansvar, strategisk
tillgångsallokering och portföljkonstruktion.

