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Lederskifte i Grieg Investor og opprettelsen av et nytt selskap; Grieg Kapital
Øistein Medlien slutter som daglig leder i Grieg Investor og overlater roret til Tiril Aalberg Jakobsen.
Øistein fortsetter i selskapet, men vil bruke 50% av tiden som daglig leder i et nyopprettet
investerings- og kapitalforvaltningsselskap i Grieg Gruppen.
Øistein Medlien (56) har vært ansatt siden 2000 og har vært daglig leder i Grieg Investor siden 2006.
Selskapet har i perioden vært preget av god vekst og høy stabilitet, både i kundemasse og blant
ansatte. Lederskiftet har vært planlagt i samråd med styre og ledergruppe i lengre tid. Øistein ønsker
med dette å slippe yngre krefter til, samt at han også har en ambisjon om å bidra i andre
sammenhenger innenfor Grieg Gruppen.
Tiril Aalberg Jakobsen (38) blir ny daglig leder. Hun har jobbet i selskapet siden 2000. De siste årene
har hun vært leder for rådgivning, medlem av ledergruppen og nestleder i selskapet. Hun er utdannet
siviløkonom fra BI, og har i sin periode i Grieg Investor vært innom alle avdelinger og områder;
økonomi og compliance, analyse/investeringsstrategi samt rådgivning.
- Tiril innehar alle de faglige og formelle kvalifikasjonene som vi ser etter, i tillegg til de personlige
egenskapene og kvalitetene kulturen vår preges av. Vi er veldig glade over å kunne rekruttere en ny,
dyktig leder fra våre egne rekker, sier Øistein Medlien.
- Jeg gleder meg til å overta som leder og har stor respekt for oppgaven. Dette er et firma jeg er stolt
av og jeg vil gjøre mitt ypperste for å skape videre vekst basert på våre gode verdier, glimrende
arbeidsmiljø og våre flotte kunder. De siste årene har vi fokusert på bærekraft og ansvarlige
investeringer – et område vi har tro på og som vi skal ha stadig større fokus på fremover, sier Tiril
Aalberg Jakobsen.
- Dette er et godt planlagt lederskifte, som sikrer videreføring av Grieg Investor sin forretningsmodell
til det beste for kunder og ansatte, sier styreleder Stig Grimsgaard Andersen. Selskapet har under
Øisteins ledelse etablert et solid fundament, og med mange spennende utviklingsmuligheter, som vi
er sikre på at Tiril vil utnytte på en god måte.

Grieg Gruppen samordner sin investerings- og kapitalforvaltnings virksomhet
Øistein Medlien tiltrer rollen som daglig leder i et nyopprettet selskap i Grieg Gruppen, med navnet
Grieg Kapital. Selskapet skal bistå Grieg-familien og de heleide selskapene i gruppen med
forvaltningen av overskuddslikviditet, samt koordinere gruppens investeringsvirksomhet. Familien vil
som tidligere bruke Grieg Investor som rådgiver i arbeidet med kapitalforvaltning, som nå vil bli
samordnet i Grieg Kapital. Rollen som daglig leder i Grieg Kapital vil utgjøre ca 50% av Øisteins
arbeidstid, den resterende tiden vil han fortsette som rådgiver og arbeide med investeringsstrategi i
Grieg Investor.

Endringene trer i kraft fra 1.1.2018.

