Victor Cionga


Rezumat

Din septembrie 2014 este presedinte al Consiliului de administratie al Electrica SA.
Domnul Cionga are 34 de ani de experienta profesionala.
Prima parte a carierei a fost fizician, in cadrul Institutului de Fizica Atomica. Dupa
12 ani, a decis sa faca o schimbare semnificativa, incepand un nou capitol pe plan
profesional, in domeniul financiar. Astfel, timp de doi ani a fost Analist in diferite
companii, iar in 1995 a devenit Partener in cadrul firmei FIN Consultanti Asociati.
Patru ani mai tarziu s-a alaturat societatii Raiffeisen Financial Advisors Romania
ca Director General, coordonand proiecte de privatizare, fuziuni si achizitii. Date
fiind rezultatele avute si reputatia dobandita, in 2004 a fost numit Director
General Adjunct Raiffeisen Capital & Investment, pozitie din care a fost implicat
in numeroase proiecte de listare.
In 2007, a fondat AZ Capital Advisors, un parteneriat specializat in consilierea in
domeniul M&A, devenind Managing Partner al firmei pe care o conduce si in
prezent. Activitatea in cadrul AZ Capital Advisors a fost intrerupta timp de un an,
in 2012, cand a fost Director General al Bursei de Valori Bucuresti.
In paralel cu activitatile enumerate mai sus, domnul Cionga a detinut pe perioade
limitate si functii neexecutive in consilii de administratie/supraveghere.

Studii /
calificari
relevante

Domnul Cionga a absolvit Facultatea de Fizica Bucuresti. Ulterior, pentru o
fundamentare mai buna a cunostintelor in domeniul financiar, si-a completat
formarea cu un MBA, un program mixt intre Universitatea din Washington si ASE.

Experienta
relevanta

 Detine o experienta vasta in domeniul pietelor de capital
A detinut functii neexecutive, inclusiv in companii din domeniul energetic
(Membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, Presedinte al
Consiliului de Administratie al Arctic Gaesti, Membru in Consiliul de
Administratie al Sidex).
Are experienta in procese de listare (implicat in oferta publica initiala a
Transelectrica, Siderurgica Hunedoara, Sidex si Petrotub), in proiecte de
emisiune de obligatiuni (a pregatit una dintre cele mai mari emisiuni de
obligatiuni municipale de pe piata din Romania, emisa de Consiliul local al
Municipiului Timisoara) si in M&A (Continental Hotels, NetCity)
Are excelente cunostinte de guvernanta corporatista: a fost director al BVB, a
creat un parteneriat cu OPSPI in vederea realizarii unui program prin care
Institutul de Guvernanta Corporatista oferea programe de training gratuit
unor companii de stat in vederea pregatirii pentru listare
Are experienta in functii de conducere in companii mari din Romania
(Hidroelectrica, Sidex).
 Din septembrie 2014 este membru si presedinte al Consiliului de administratie
al Electrica SA.

