
Andrew S. Kohlberg 

Andrew S. Kohlberg és el President i Conseller Delegat de Kisco Sènior 

Living, LLC. Les principals responsabilitats del Sr. Kohlberg són el planning 

estratègic i la direcció i gestió d'operacions immobiliàries així com el 

abastament l'execució d'adquisicions que inclouen el posicionament del finançament 

d'equitats i deutes. A través de l'oportuna compra d'immobles ben situats, ell ha compost la 

cartera immobiliària principal de Kisco. La cartera inclou 23 comunitats a 7 estats amb un 

muntant final de més de 165 milions de dòlars de facturació anual i una plantilla de més 1.800 

treballadors. El Sr. Kohlberg ara està expandint la companyia a través de nous 

desenvolupaments i adquisicions. 

Sota la seva adreça un gran equip directiu s'ha confeccionat, en el qual s'inclou un Director 

d'Operacions Executiu, un Director de Desenvolupament, un Director Financer i un Director de 

Backdoor Office, a àrees com la formació, els recursos humans, el màrqueting, les vendes, la 

gestió de riscos, la salut i la restauració. Ell condueix personalment grups d'anàlisis amb 

residents i empleats per millorar la satisfacció dels residents. 

El Sr. Kohlberg es va graduar a la Universitat de Tennessee i completà els seus estudis a la 

Universitat de Califòrnia Sant Diego a les matèries d'Econòmiques de Béns Immobles i Anàlisis 

de Viabilitat, Fonaments en la Construcció i els Aspectes Legals de la Inversió en Béns 

Immobles. 

Andrew és un membre actiu de l’American Sènior Housing Association (ASHA) i de la Califòrnia 

Assisted Living Facilities Association (CALFA), que treballen per a la reubicació de persones 

amb problemes per trobar una llar. Al novembre del 2002, el Seniors Housing Council li va 

premiar amb el SAGE Person of the Year Award pel seu compromís amb les persones majors i 

els seus problemes de cerca d'una llar. A l'abril del 2003, va recollir l’Icon Award a la categoria 

de Constructor/Desenvolupador Enriquit en els premis de la National Association of Home 

Builders. 

Des de 2004, el Sr. Kohlberg ha estat un soci inversor de l'equip professional dels Phoenix Suns 

i en 2010 es va convertir en vice-president. Assisteix habitualment als partits i a les reunions 

mensuals financeres de l'entitat. 

Abans d'unir-se a Kisco, el Sr. Kohlberg va ser protagonista d'una brillant carrera tenística, a la 

qual va arribar a disputar les semifinals de Wimbledon i els quarts de final del Open d'Estats 

Units, i a més va ser nomenat Alumne Col·legial de l'any de la NCAA (Northern Collegiate 

Athletic Association) i també All American per l’Universitat de Tennessee. Va representar als 

Estats Units a la Copa Davis Junior i a la Copa Sunshine, així com en els Jocs Pan-Americans on 

hi va aconseguir la medalla d'or. 

 


