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SCURTĂ DESCRIERE
▪

Abilități remarcabile de leadership și experiență dovedită în
coordonarea de echipe specializate multi-departamentale în diverse
proiecte de consultanta. Experiență deosebită în negocieri, dobândită
în decursul a peste 20 ani de proiecte complexe M&A, ECM, DCM cu
valori cumulate totale ce depășesc 2 miliarde Euro

▪

Manager cu viziune strategică, cunoștințe solide și experiență vastă în
domeniul financiar bancar, energie, finanțe corporatiste, privatizări și
piețe de capital, consultanță strategică și restructurări.

▪

Experiență vastă în calitate de administrator independent ne-executiv la
două dintre primele zece societăți din România listate la bursa din București
și din Londra.

EXPERIENȚĂ
PROFESIONALĂ

2015 - prezent

Membru ne-executiv al consiliului de administrație
ELECTRICA SA (BVB: EL)
▪ Președintele Comitetului de Nominalizare și Renumerare
▪ Fost Președinte al Comitetului de Audit
Sector Energetic
▪ Electrica este cea mai mare societate din România în domeniul distribuției,
aprovizionării și serviciilor aferente sectorului energetic cu o experiență de
aproape 120 de ani pe piață și cu aproximativ 8000 de angajați. Listată dual la
Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra, cu o capitalizare de piață
de 1 miliard Euro, Oferta Publică Inițială a Electrica SA a avut loc în 2014,
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reprezentând cea mai mare Ofertă Publică Inițială din Centrul și Estul Europei
din anul respectiv.
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2013 - prezent

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație
SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș (BVB: TGN)
▪ Din aprilie 2017, la al doilea mandat de 4 ani.
▪ Președinte al Comitetului de Audit
▪ Președinte al Comitetului de Finanțare
Sector Energetic
▪ Transgaz este operatorul sistemului de transport gaze naturale din România
(OTS), având 5000 de angajați. Listată la Bursa de Valori București în 2007,
Transgaz este clasată pe locul 6, cu o capitalizare de piață de 700 milioane Euro.

2016 - prezent

Director Executiv
Bogdan Iliescu CORPORATE FINANCE (BICF), București
Sector : Consultanță Financiară
▪ BICF este una din cele mai active companii de consultanta in fuziuni si achiziții
(M&A) din România, cu sediul în București, oferind consultanță de înaltă calitate
acționarilor, echipelor de conducere și consiliilor de administrație, precum și
investitorilor. BICF este axat pe fuziuni și achiziții, strategii de intrare pe piață,
planificare de afaceri, evaluări, consultanță pe piețe de capital, restructurare și
dezvoltare de afaceri
▪ În 2020, BICF a fost consilierul acționarilor Adeplast pentru vânzarea către SIKA
AG, una dintre cele mai mari tranzacții ale anului

2005 - 2009

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație
SAI INVESTICA ASSET MANAGEMENT SA, București
Membru al Comitetului de Audit
Sectorul Managementul Activelor
SAI Investica Asset Management (în prezent Ifond) gestiona peste 25 mil EUR
în două fonduri (deschise și închise) axate pe piața de capital din România .

2014 -2016

Director Executiv– Director Corporate Finance
BRD – Groupe Société Generale
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Sectorul Bancare, consultanta financiara , Piețe de Capital
BRD este filiala locală a Société Generale Group din România, având
aproximativ 7.000 de angajați și este listată la Bursa de Valori București din
2001.
Responsabil cu inițierea, coordonarea și executarea proiectelor de Fuziuni &
Achiziții si proiectelor de piețe de capital cu actiuni si obligatiuni
▪ Realizări principale:
▫ 2015,2016 – Fidelis, prima emisiune de obligațiuni a Ministerului Finanțelor
adresată investitorilor cu amănuntul
▫ 2014 - Cea mai mare IPO din România - Electrica SA (450 milioane EUR)
▫ 2014 - 300 milioane RON Emisiune de obligațiuni pentru Garanti Bank
România
▫ 2014 - 100 milioane EUR accelerated bookbuilding pentru Conpet SA
2014 - Fondul Proprietatea consultanță listare duală
2007 - 2014

Director general – Director Corporate Finance
BRD CORPORATE FINANCE (sucursală a BRD Group Société Generale)
▪ inițierea, coordonarea și executarea proiectelor de Fuziuni & Achiziții și de piețe
de capitaluri proprii
▪ Realizări principale:
▫ 2013 - Prima emisiune de obligațiuni corporative in valoare de 250 milioane
lei pentru GDF Suez Energy
▫ Consilier în tranzacții de Fuziuni & Achiziții pentru clienți locali și internaționali
de top, în valoare de peste 1 miliard EUR (EADS, Lactalis, Vinci, Norbert
Dentressangle, Tymbark Maspex, Polimex Mostostal, Sberbank etc)
▫ Consilier pentru restructurări corporative, tranzacții de finanțare specializate
cu IFI (Electrica, Agricover etc.)

2001 - 2007

Manager de proiect
BRD / SG CORPORATE FINANCE (sucursală a Société Generale)
▪ Lider de echipă și membru pentru tranzacții multiple M&A pentru clienți
români și internaționali de top
▪ Principalele realizări
▫ 2001-2004 - Membru al echipei în cel mai mare program de privatizare al FPS
- PSAL II (30 de companii de stat)
▫ Participarea la mai multe tranzacții M&A pentru clienți locali și internaționali
de top (EDF, PKN Orlen)
▫ Coordonarea echipei de evaluare
Analist
BRD - Groupe Société Generale

1997 -- 2001
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▪ Supervizor al departamentului back-office al piețelor de capital
▪ Supervizor al serviciilor de plată a dividendelor
▪ Membru al echipei de audit a piețelor de capital
STUDII
1997-1998

Master în management industrial (nivelul 7 CEC)
Academia de Studii Economice, București

1993-1997

Licențiat în Management (nivelul 6 CEC)
Academia de Studii Economice, București

ABILITĂȚI PERSONALE
▪
▪

Engleză - competență profesională completă
Franceză - competență profesională de lucru

▪
profesor asistent - Institutul Bancar Român , Banca de Investiții, 20032005
▪
Membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor
▪
Speaker la diferite conferințe legate de piețele de capital sau sectorul
energetic
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