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A Greycourt & Co. megalapítását megelőzően Gregory Curtis egy pénzügyi tanácsadó cég elnökeként 

valamint egy nemzetközi jogi cég ügyvédjeként dolgozott. 

 

 

Gregory Curtis három, befektetési témájú könyv szerzője: Family Capital: Working with Wealthy 

Families to Manage Their Money Across Generations [Családi tőke: együttműködés tehetős 

családokkal vagyonuk generációkon átívelő kezelése érdekében] (2016), The Stewardship of Wealth: 

Successful Private Wealth Management for Investors and their Advisors [Vagyongondnokság: 

sikeres magánvagyon kezelés befektetők és tanácsadóik számára] (2013), valamint Creative Capital: 

Managing Private Wealth in a Complex World [Kreatív tőke: magánvagyon kezelés egy komplex 

világban] (2004). 

 

 

A vagyonkezelési szektor intellektuális tőkéjének gyarapításáért tett számos erőfeszítése elismeréseként 

Gregory Curtis 2013-ban elnyerte a Family Wealth Alliance „Az évtized véleményformálója” díját. Gregory 

Curtis feleségével és hat gyermekével Pittsburghben él. 

 

 

 
 

A nyolcvanas évek középéig Lord Griffiths a City University Business School üzleti főiskola dékánjaként 

valamint a brit jegybank, a Bank of England igazgatójaként dolgozott. 
 

Lord Brian Griffiths of Fforestfach 

 Diplomáját a London School of Economics gazdaságtudományi egyetemen 

szerezte  

 A banküzemtan és a nemzetközi pénzügyek professzora  

Gregory Curtis 

 A jelentős vagyonnal rendelkező családok részére tanácsadást nyújtó 

Greycourt & Co., Inc. alapítója és elnöke  

 Diplomáját a Dartmouth College főiskolán szerezte  

 A Harvard Law School jogi doktorátusát a Harvard Business School 

mellett működő The Endowment Institute üzleti diplomájával 

egészítette ki  

 Emellett a St. John’s College tiszteletbeli tudományos fokozatával 

rendelkezik  
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Ezt követően a brit miniszterelnök politikaformáló testületének vezetőjeként működött, és 

tanácsadóként segítette Margaret Thatcher munkáját. E megbízatásának végeztével főúri rangot 

kapott, és azóta a londoni Lordok Házának tagja.  

 

1991 és 2017 között Lord Griffiths tagja volt a Goldman Sachs International és a Goldman Sachs 

International Bank igazgatótanácsának.  

 

Számos írást publikált és előadást tartott különféle gazdasági kérdésekről valamint a keresztény hit 

illetve a politika és a gazdaság közötti kapcsolatról. 

 

 

 

 

 

A rendszerint FREYWILLE márkanéven jegyzett Frey Wille GmbH & Co KG egy 1951-ben 

alapított, bécsi székhelyű tűzzománc ékszergyártó. 

A márka kézműves mintáiról ismert, amelyek neves 19. és 20. századi művészek – így többek között 

Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser, Claude Monet, valamint az art nouveau atyjának 

tekintett cseh Alphonse Mucha – alkotásain alapulnak.  

A Frey Wille jelenleg több mint 100 üzletet működtet 4 kontinens 30 országában. A társaság több 

mint 550 munkavállalót foglalkoztat, többségüket bécsi székhelyén.  

Ékszerek és órák mellett a vállalat mára kiterjesztette tevékenységét a kiegészítők – sálak, retikülök, 

övek, nyakkendők, mandzsettagombok és elegáns tollak – piacára is. 

KR Dr. Friedrich Wille 

 1980 óta a Frey Wille GmbH & Co KG elnök-vezérigazgatója  


