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CURRICULUM VITAE
DOMNUL NICHOLAS PARIS
MEMBRU COMITETUL REPREZENTANŢILOR
FONDUL PROPRIETATEA SA
Informații personale

I.

Numele şi prenumele

NICHOLAS PARIS

Data nașterii

21 august 1980

Locul nașterii

Woking, Anglia

Naționalitatea

Britanică

Orașul şi
domiciliu

țara

de

Londra, Anglia

Educație şi calificări

II.

Denumirea instituției

Denumirea cursului /
specializării
(dacă
este cazul)

Durata
/
calificarea
obținută (anul)

Diplome/ certificate

Universitatea
din
Newcastle,
Marea
Britanie
The Institute of Chartered
Accountants in England &
Wales

Economia agricolă

1978 - 1981

Licențiat în științe, cu onoruri

Contabilitate

1984

Absolvent de specialitate (FCA)

Chartered Institute for
Securities & Investment
of the UK

Managementul
investiției

1996

FCSI autorizat

Chartered
Investment
Association

Analist de investiții

III.

Alternative
Analysts

2006

Analist (CAIA)

Experiență profesională în funcții executive
Funcția deținută şi
organizația

LIM Advisors (London) Ltd:
• Managing Director

Descrierea activităților, cum ar fi:
Domenii de interes/ Sarcini şi atribuţii/ Nr.
persoane aflate direct sau indirect în subordine

Durata
(ll/aaaa)

05/2013
prezent

-

în

• Companie autorizată de FCA de gestionare a
investițiilor cu sediul la Londra, care face parte
din grupul de investiții multi-strategie LIM
Advisors din Hong Kong - Manager de portofoliu
și rol de conducere
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Myanmar
Investments
International Ltd:
• Managing Director

11/2019
prezent

în

• Companie autoadministrată de tip închis din
Insulele Virgine Britanice listată pe piața AIM a
London Stock Exchange, care a investit în
afaceri de capital privat din Myanmar și care
vinde investițiile de portofoliu din octombrie 2019
- rol de conducere

Purbeck Advisers LLP:
• Managing Partner

01/2006 – 05/2013

• Firma de consultanță și vânzări de investiții
alternative - Rol de management și consultanță

Privium Fund
(UK) Ltd:
• Director

10/2009 – 09/2013

• Firma de servicii specializate în administrarea
fondurilor - rol de conducere

American
Express
Asset
11/2010 – 03/2019
Management
International
Inc.:
• Director Global al vânzărilor de
fonduri unice speculative

• Divizia de fonduri speculative a unei firme
globale de administrare a fondurilor - rol de
director de vânzări

American Express Asset Mgt
10/2002 – 12/2005
in London:
• Președintele
și
director
executiv și persoana de control
pentru
Marea
Britanie
nominalizată de FSA

• Companie de operare din Londra pentru o firmă
globală de administrare a fondurilor - Rol de
conducere

04/2001 – 10/2005

• Fond de acoperire a managerului de fonduri – rol
de Director de vânzări

Credit Lyonnais Securities
12/1998 – 04/2001
Asia Ltd:
• Directorul echipei de fonduri
închise

• Firma de intermediere a fondurilor închise axată
pe piața emergentă - Rol de finanțare corporativă

Santander Investments
09/1995 – 10/1998
Ltd/Peregrine Securities (UK)
Ltd:
• Director comun al echipei de
fonduri închise

• Firma de intermediere a fondurilor închise axată
pe piața emergentă - rol consultativ în domeniul
finanțelor corporative

Baring Brothers & Co. Ltd
05/1994 – 09/1995
• Director al echipei de finanțare
corporativă a fondurilor închise

• Firmă de intermediere a fondurilor închise din
Asia - Rol de consultanță în domeniul finanțelor
corporative

Asset

06/1986 – 05/1994

• Firma de administrare a investițiilor cu sediul în
Londra - Rol de dezvoltare de afaceri noi

Ernst & Whinney (acum
cunoscut sub numele de Ernst
& Young):
• Contabil senior

09/1984 – 06/1986

• Departamentul de audit - Contabil calificat

Roberts McLennan & Co.:
• Contabil expert stagiar

07/1996 -07/1997

• Departamentul de audit - contabil stagiar

Management

Coronation International Ltd:
• Director Dezvoltare Afaceri

Rothschild
Management Ltd:
• Director

IV.

-

Experiență profesională în poziții neexecutive & experienţa în Boarduri
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Funcția neexecutivă şi
organizația

Durata (ll/aaaa)

Domenii de interes

Fondul Proprietatea SA
04/2021 – în prezent
• Membru Independent si
Neexecutiv in Comitetul
Reprezentanţilor

•

Activități
de
supraveghere pentru
administratorul
fondului de investiții
alternative

ASEANA
Properties
Ltd:
• Președinte neexecutiv

07/2020 – în prezent

•

Administrarea
consiliului în timpul
lichidării acestui fond

ASEANA
Properties
Ltd:
• Director non-executiv

06/2015 – 07/2020

•

Contribuția ca director
în timpul lichidării
acestui fond

Myanmar Investments
International Ltd:
• Director non-executiv

12/2018 – în prezent

•

Gestionarea
operațiunilor în timpul
lichidării
acestei
companii

Global
Resources 10/2014 – 03/2016
Investment Trust plc
• Membru al consiliului de
administrație

•

Director non-executiv

RDL Realisation PLC
05/2019 – 03/2020
• Membru al consiliului de
administrație

•

Director non-executiv

TAU Capital PLC
07/2012 – 03/2013
• Membru al consiliului de
administrație

•

Director non-executiv

The India IT Fund Ltd
08/2006 – 03/2009
• Membru al consiliului de
administrație

•

Director non-executiv

V.

Funcții în diverse
comitete şi durata
mandatului, dacă este
cazul (ll/aaaa)
Membru al Comitetului
de Audit și Evaluare.
Președinte
al
Comitetului
pentru
nominalizare
și
remunerare

Membru al
de Audit

Comitetului

Poziții deţinute în instituții non-profit

Poziții
deţinute
(remunerate
sau
neremunerate)
şi
organizația
Clubul Naval și Militar
Membru al consiliului de
administrație

Descrierea activităților
Durata
(ll/aaaa)
01/2012 – 06/2016

Președintele Comitetului financiar
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