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Delovne izkušnje
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

04. 2018 –
Članica svetovalnega odbora
Institucionalno zastopanje in sledenje finančnim in družbenim aktivnostim
CaixaBank, Balearski otoki, Španija
Banka
01,2018 –
Članica upravnega odbora
Odgovorna za preobrat v poslovanju.
Valencia Yacht Port, S.L. Valencia, Španija
Storitvena dejavnost, marina
01.2016 –
Članica upravnega odbora
Pogajanja s centralnimi in lokalnimi oblastmi o obnovitvi koncesije, tako splošno kot časovno
podaljšanje, usmerjanje splošnega upravljanja in delovanja marine (prodaja/nakup/najem privezov,
prostorov, investicijske odločitve itd.) ter suhega doka marine in upravljanje hotela Anchorage v
marini.
Pogajanja in usmerjanje inženirjev in arhitektov pri projektu prenovitvenih in posodobitvenih del v
marini.
Puerto Deportivo de Marina Botafoch, S.A. Ibiza, Španija
Storitvena dejavnost, marina

Datum
Delovno mesto ali funkcija

Glavne naloge in pristojnosti

06. 2013 –
Članica nadzornega sveta

07. 2016 –
Predsednica benchmark komisije

Nadzorni svet se ukvarja s poslovnim in finančnim razvojem Skupine Gorenje in njene matične družbe
Gorenje, d. d., pomembnimi poslovnimi dogodki ter z doseganjem splošnih strateških in poslovnih
usmeritev.
Člani nadzornega sveta nadzirajo delovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje, v okviru
pristojnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakonski predpisi ter statut matične družbe Gorenje, d. d.,
ter opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
Temeljna naloga Benchmark komisije je določiti podjetja, s katerimi Skupina Gorenje primerja svoje
poslovanje. Komisija se primarno ukvarja z metodološkimi vprašanji in določanjem temeljnih meril za
primerjavo. Na podlagi končnega izbora in opredeljenih metod in kazalnikov komisija določi časovni
okvir aktivnosti družbe z namenom izboljšav strateškega načrta.

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija

Glavne naloge in pristojnosti

Gorenje, d. d., Velenje (Slovenija)
Proizvodnja gospodinjskih aparatov
05. 2012 –
Članica uprave
Nadzor in svetovanje o splošnih zadevah ter odgovornost za določene konkretne projekte ali zadeve
Universal Consulting, S.L., Mallorca, Španija
Svetovanje osredotočeno na storitveno panogo
01. 2012 –
Članica uprave
Nadzor in svetovanje o splošnih zadevah ter odgovornost za določene konkretne projekte ali zadeve
Rano AG, Appenzell, Švica
Holdinško podjetje z investicijami v različnih poslovnih dejavnostih in podvigih
11. 2011 –

11. 2012 –

Članica uprave

Direktorica/predsednica uprave

Pogajanja z lokalnimi vladami in centralno vlado o administrativnih koncesijah, celotna odgovornost
za delovanje marine (prodaja/nakup/najem muringov [privezov], prostorov, investicijske odločitve itd.)
ter odgovornost za hčerinsko družbo marine Servirest S.A.U. (restavracija s petimi enotami na otoku
Mallorca)
Pogajanja in usmerjanje inženirjev in arhitektov pri projektu prenovitvenih in posodobitvenih del v
marini.
Puerto Punta Portals, S.A., Mallorca, Španija
Storitvena dejavnost, marina
07. 2009 –
Članica uprave
Nadzor in svetovanje v splošnem in odgovornost za določene konkretne projekte in zadeve
Dextra Investments Ltd, Zug, Švica
Holdinško podjetje z investicijami v različnih poslovnih dejavnostih in podvigih
10. 2005 – 10. 2012
Podpredsednica, članica uprave, direktorica za korporativno strategijo
Vzpostavitev celotne strategije širjenja skupine izven Iberskega polotoka, opredelite korporativnega
poslovnega načrta ter proizvodnih dejavnosti, investicijske odločitve, določitev politike transfernih cen,
odgovornost za nabavni proces v družbi (skrbni pregled, pogajanja itd.), gradnja novih tovarn, podpora
manjšim tovarnam v procesu širitev, nadzor vseh tovarn ter vzpostavitev notranjih mednarodnih
standardov, pogajanja z večjimi dobavitelji, strankami in konkurenti

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Datum
Delovno mesto ali funkcija
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Teka Industrial, S.A., Santander, Španija
Proizvodnja gospodinjskih aparatov
09. 2001 – 09. 2002
Pomočnica direktorja majhnih in srednjih podjetij
Iskanje možnosti za nakup podjetij (prevzemnih tarč), primerjava podjetij, vrednotenje podjetij,
spremljanje obstoječih udeležb
Secuoya Capital Privado, Banco Santander, S.A., Madrid, Španija
Finančni sektor
01. 2001 – 08. 2001
Računovodski oddelek
Splošne računovodske dejavnosti, posebej izračun stroškov, nadzor stroškov ter podpora zunanjim
revizorjem
Casa Buades, S.A., Mallorca, Španija
Proizvodnja

Izobraževanje in usposabljanje
Datum
Naziv pridobljene izobrazbe

2017
Magistrski

Glavni predmeti in pridobljene veščine

Program za vodstveno osebje na v panogi turizma in potovanj

Naziv in vrsta izobraževalne ustanove

Poslovna šola IESE, Navarra, Španija

Datum
Naziv pridobljene izobrazbe

2002–2005
Diplomantka poslovnih ved

Glavni predmeti in pridobljene veščine

Kontroling

Naziv in vrsta izobraževalne ustanove

FHS Hochschule für Wirschaft, Technick und Soziale Arbeit (Visoka šola za gospodarstvo, tehniko in
socialno delo), St. Gallen

Veščine in kompetence
Materni jezik

nemščina, španščina

Drugi jeziki
Samoocenjevanje

Pisno
sporočanje

Razumevanje

Govorjenje

Slušno razumevanje Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno sporočanje

angleščina
portugalščina

*

C2

*

C2

*

C2

*

C2

*

C2

*

B1

*

B2

*

B1

*

B1

*

A2

francoščina

*

B1

*

B2

*

B1

*

B1

*

A2

Evropska raven (*)

(*) Skupni evropski jezikovni okvir

Socialne kompetence
Računalniške kompetence

Soustanoviteljica neprofitne organizacije Fundacion S.O.S. Animal, Mallorca, Španija, ki pomaga
zapuščenim in bolnim živalim na območju kraja Calviá, Mallorca, Španija
Predsednica PDBA (Puertos deportivos de Baleares Asociados), Mallorca, Španija
Članica APB (Asociación Puertos de Baleares), Mallorca, Španija
Microsoft Office, Pandora

Vozniško dovoljenje

Švicarsko vozniško dovoljenje, kategorije A1, B, D1, BE ter D1E

Življenjepis
OSEBNI PODATKI

Miha Košak

MIHA KOŠAK

Spol Moški | Datum rojstva 1. 1. 1968 | Narodnost Britanska/slovenska

DELOVNO MESTO, ZA
KATEREGA SE KANDIDAT
PRIJAVLJA

ČLAN NADZORNEGA SVETA

DELOVNE IZKUŠNJE
IZKUŠNJE V NEIZVRŠNIH ODBORIH
Od maja 2018

Elan Inventa doo
Član strateškega odbora

Od marca 2017

Šiaulių Bankas, Vilna, Litva
Član nadzornega odbora
www.sb.lt/en
Član nadzornega odbora Šiaulių Bankas, ki je četrta največja banka v Litvi z razpršeno lastniško
strukturo (največji delničar je EBRD z 18 %) in ki kotira na NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange.
Izvoljen v nadzorni svet kot upravljavec v imenu EBRD marca 2017.

Od julija 2016

Skupina Gorenje, Velenje, Slovenija
Član nadzornega sveta
www.gorenjegroup.com
Neodvisni neizvršni upravljavec (član nadzornega sveta) Skupine Gorenje, ki je eden vodilnih
evropskih izdelovalcev aparatov za dom z več kot šestdesetletno zgodovino. Družba kotira na
Ljubljanski in Varšavski borzi. Imenovan v NS na skupščini delničarjev julija 2016. Med dodatnimi
odgovornostmi so članstvo v revizijski komisiji, benchmark komisiji ter nominacijskem odboru.

Od maja 2016

Fraport Slovenija, d. o. o, hčerinska družba Fraport AG,
Slovenija
Član svetovalnega odbora
www.fraport-slovenija.si/en
Član svetovalnega odbora največjega mednarodnega letališča v Sloveniji – Letališča Ljubljana.
Svetovanje in podpora pri komercialnih in drugih zadevah, pomembnih za letališče, glede splošnega
dogajanja v gospodarstvu in učinka tega dogajanja na sektorje letalskih prevozov in letališč.

Junij 2013–februar 2016

Skupina Nova Ljubljanska banka, Ljubljana, Slovenija
Namestnik predsednika nadzornega sveta
www.nlbgroup.si
Imenovan s strani delničarja (država Slovenija preko Slovenskega državnega holdinga) za člana
nadzornega sveta največje finančne institucije in sistemske finančne institucije evrskega območja.
izvoljen za namestnika nadzornega sveta maja 2014. Med dodatnimi zadolžitvami so še
predsednik strateškega odbora in član odbora za tveganja, nominacijskega odbora in kadrovske
komisije/odbora za nagrade.
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IZKUŠNJE NA IZVRŠNIH POLOŽAJIH
Od decembra 2016

Emona Capital LLP, London, Velika Britanija
Posebni svetovalec
www.emonacapital.com
Emona Capital LLP je londonsko investicijsko in svetovalno podjetje. Naša primarna področja
investiranja so investicije v posebne situacije in disruptivne tehnologije, tako na zasebnih kot na
javnih trgih. Podpiramo upravljavske ekipe v podjetjih, ki so v zgodnji fazi, fazi rasti ali v zreli fazi.
Naši so-vlagatelji so pretežno družinska podjetja, s katerimi nas druži skupen dolgoročni pogled
na ustvarjanje vrednosti. V izbranih primerih privzamemo tudi svetovalno vlogo in pomagamo
drugim lastnikom pri prestrukturiranjih in poslovnih obratih. Smo usmerjeni v rezultate in
poskušamo tesno uskladiti svoje interese z interesi svojih strank.

Od oktobra 2017

Britansko-slovenska gospodarska zbornica,
London, Velika Britanija / Ljubljana, Slovenija
Član uprave
www.bscc.si
Britansko-slovenska gospodarska zbornica (BSCC) je nevladna bilateralna britansko-slovenska
zbornica, ustanovljena za napredek trgovine med tema dvema državama, ki pa vključuje vse
člane iz vseh držav in se osredotoča na pomoč našim članom pri širitvi njihovega poslovanja v
Evropi.

Od januarja 2015

Neodvisni svetovalec, London, VB
Osredotočen na strateško in korporativno svetovalno delo, poseben osredotočen na prve izdaje
delnic (IPO) ter združitve in prevzeme za uprave in delničarje v izbranih in raznolikih panogah.
Zagotavljanje svetovanja o številnih ekonomskih in poslovnih zadevah, zadevah, povezanih s
korporacijskim upravljanjem in regulacijo, ki vplivajo na poslovanje in hčerinske družbe v Evropski
uniji in na geografskem prostoru CEEMEA (Srednja in Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod ter Afrika).

Marec 2012 – junij 2014

VTB Capital PLC, London, Velika Britanija
Izvršni direktor, so-vodja, zadolžen za Srednjo in Vzhodno Evropo – globalno bančništvo
www.vtbcapital.com
So-vodja preboja VTB Capital v regijo Srednje / Jugovzhodne Evrope. Razvil strateške pobude
za posamezne države od Baltika do Bolgarije.

Marec 2010 – december 2011
UBS Investment Bank (investicijska banka), London, Velika Britanija
Izvršni direktor – globalni kapitalski trgi in divizija investicijskega bančništva
www.ubs.com/global/en/investment-bank
Višji član ekipe UBS za globalne kapitalske trge s specifično odgovornostjo za Srednjo in
Jugovzhodno Evropo, regijo CIS ter regijo EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) (delovanje iz VB)
za produkt podjetja, vezan na kapitalske trge.
April 2006 – julij 2009

Citigroup Global Markets Limited, London, Velika Britanija
Direktor – Poslovne finance – Globalna investicijska banka
www.citibank/icg
Višji član evropske enote Citi za poslovne finance, specializirane za transakcije na trgih
lastniškega kapitala v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika). Posebna odgovornost in vodja
ekipe za Rusijo, CIS ter Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Geografsko pokritje ekipe je segalo
od Islandije do Kazahstana, vključno z Bližnjim vzhodom in Afriko.

Marec 2005 – marec 2006

UBS AG, Zürich, Švica
Izvršni direktor – Mednarodno upravljanje premoženja
www.ubs.com
Razvoj preboj UBS v regijo Srednje in Jugovzhodne Evrope, od Poljske do Makedonije, v okviru
upravljanja premoženja za segment ključnih strank (znani tudi kot stranke z ultra visoko neto
vrednostjo premoženja).
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Pharus Limited, London, Velika Britanija
Januar 2003 – Januar 2005
Direktor družbe – Strategija in poslovne finance
Ustanovil poslovno svetovalno podjetje (sprva s partnerji), osredotočeno na svetovanje za stranke
iz hitro razvijajočih se evropskih držav, še posebej svetovanje na področju lastniškega kapitala,
združitev in prevzemov, odprodaje sredstev oz. premoženja ter zasebne (nejavne) prodaje.

September 1991 – Julij 2002

Credit Suisse First Boston (Evropa) Ltd, London, Velika Britanija, in Milano, Italija
Barclays de Zoete Wedd Limited, London, Velika Britanija (prevzem s strani CSFB leta
1998)

Direktor in član uprave, odgovoren za poslovanje – poslovne finance, lastniški kapital – Vodja oddelka za inve
izvršni) – oddelek za poslovne finance
Vodil in upravljal bančnike, osredotočene na zbiranje kapitala, privatizacije, odprodaje s strani
tretjih oseb, združitve in prevzeme ter produkte spremenljivega dolga v različnih panogah, vključno
z bančništvom, TMT (tehnologija, mediji in telekomunikacije), luksuznimi dobrinami/dobrinami z
močnimi blagovnimi znamkami ter kemikalijami.
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
Magister ekonomije Evropske skupnosti, magister poslovnih ved
Pridobil leta 2016

Pridobil leta 1998

Pridobil leta 1991

Pridobil leta 1989

2000
1994
1992

Financial Times, London, Velika Britanija
Diploma neizvršnega direktorja
www.fttoolkit.co.uk/NEDD
Univerza Bocconi, SDA Bocconi, Milano, Italija
Magister poslovnih ved (MBA)
www.sdabocconi.it/en
University of Exeter, Exeter, Velika Britanija
Magister ekonomije Evropske skupnosti
www.exeter.ac.uk
London School of Economics, London, Velika Britanija
Diplomirani ekonomist
Smer: mednarodna trgovina in razvoj
www.lse.ac.uk
Pridobljen naziv Fellow of the Chartered Institute for Securities & Investment (FCSI)
www.cisi.org
Pridobil diplomo Inštituta za vrednostne papirje
Pridobil naziv Predstavnika za vrednostne papirje in izvedene finančne instrumente
Representative)
Registriran FSA (zdaj FCA) CF30 2010 (trenutno v mirovanju)
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OSEBNE VEŠČINE
Materni jezik
Drugi jeziki

italijanščina

Angleščina / slovenščina
RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO
SPOROČANJE

Slušno
razumevanje

Bralno
razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno
sporočanje

Odlično

Odlično

Odlično

Odlično

Odlično

Zamenjajte z nazivom certifikata o znanju tujega jezika. Vnesite raven, če je znana.

francoščina / srbščina /
hrvaščina / ruščina / nemščina

Veščine, povezane z delovnim
mestom

Osnovno

Osnovno

Osnovno

Osnovno

Osnovno

IZKUŠNJE V VLOGI SKRBNIKA
Britansko-slovensko društvo (The British-Slovene Society)
Skrbnik
www.britishslovenesociety.org
Dobrodelno društvo, ki spodbuja stike med Slovenci in Britanci v Veliki Britaniji.
Zagotavlja priložnosti za mreženje, prireja dogodke, spodbuja družabne in poslovne stike ter
spodbuja vzajemno sodelovanje med VB in Slovenijo na vseh ravneh.

DODATNE INFORMACIJE
Upravljavec z več kot 25 leti mednarodnih izkušenj s področja bančništva in menedžmenta, od
poslovnega in investicijskega bančništva do upravljanja premoženja, vključno z izkušnjami v vlogi
člana uprave (INED) v proizvodnih podjetjih/finančnih institucijah, ki kotirajo na borzi in tistih, ki ne
kotirajo na borzi. Konkretni rezultati pri pridobivanju novih strank, iskanju priložnosti in izvedbi
učinkovitih in strateških kapitalskih, dolžniških, privatizacijskih ter prevzemnih in združitvenih
transakcij na globalni ravni. Izpopolnjen pri sklepanju poslov z dobrimi konkretnimi rezultati;
uspešen pri iskanju inovativnih rešitev in izgradnji uspešnih strateških razmerij. Svetoval pri vseh
vidikih rešitev poslovnih financ v različnih fazah poslovnih ciklov ter korporacijskega/strateškega
razvoja. Sodeloval z raznolikim naborom strank/podjetij, vključno s finančnimi sponzorji,
večnacionalnimi družbami, predstavniki oblasti in vladnih agencij, in sklepal kompleksne
transakcije v več jurisdikcijah v številnih sektorjih, pretežno v Evropski uniji ter na geografskem
območju CEEMEA (Srednja in Vzhodna Evropa, Bližnji Vzhod in Afrika) in Azije.
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BERNARD C. PASQUIER
18 boulevard de France, 98000 Monaco
Pisarna: +377 97 98 18 75 Mobilni telefon: +33 6 37 58 66 53
pasquier.bernard@gmail.com

PROFESIONALNE IZKUŠNJE
Od leta 2008

SVETOVALEC IN NEODVISNI DIREKTOR
Seznam nalog vključuje svetovanje parlamentu kneževine Monako o ekonomskih in
finančnih zadevah (2008–2011) ter Svetovni banki v okviru različnih projektov, povezanih
z razvojem zasebnega sektorja. Član upravnih odborov (imenovan s strani International
Finance Corporation) Grup Mundial, Panama (2018–2013), Gorenje (Slovenija),
Davivienda (Kolumbija, 2011–2017), Sogebank (Haiti) ter Itau-Corpbanca (Čile).
Izvoljen v parlament kneževine Monako za obdobje 2013–2018.

2004 – 2007

COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, Monako
Generalni sekretar
Odgovoren za celotno korporativno strategijo, pravne zadeve, notranjo in zunanjo
komunikacijo. Član upravnega odbora in izvršnega odbora.

2001–2004

THE WORLD BANK GROUP, Washington
Direktor oddelka za Latinsko Ameriko in Karibsko otočje, International Finance
Corporation
Odgovoren za celotno strategijo, vključno z novimi investicijami (1,5 milijarde letno) in
portfeljem (5 milijard USD) v regiji Latinske Amerike (največja regija IFC). Vodil nekaj
sto uslužbencev v Washingtonu ter 14 lokalnih pisarnah. Odgovoren za odnose s
strankami in vladami ter dogovarjanje z vladnimi uslužbenci na najvišjih ravneh. Skupina
je pod njegovim upravljanjem ustvarila dobiček v višini približno 400 mio USD letno.
IFC ga je imenoval za člana upravnega odbora Corfinsura, največje investicijske banke
v Kolumbiji, in Occidentales Hoteles, hotelske verige s sedežem v Španiji in več objekti
na Karibskem otočju in v Latinski Ameriki.

1998–2001

Direktor oddelka za Južno Azijo, International Finance Corporation
Odgovoren za celotno strategijo IFC v Južni Aziji – regiji, ki vključuje tudi Indijo in Pakistan.
Vodil ekipo uslužbencev v Washingtonu ter 6 lokalnih pisarnah. Vodja odnosov s
strankami in vladami v tej regiji. Dogovarjanje z vladnimi uslužbenci na najvišjih ravneh.
Razvil posojila IFC v lokalnih valutah v Indiji in Pakistanu.
Imenovan s strani IFC za člana upravnega odbora IL&FS, podjetje za razvoj infrastrukture
in investicije iz Indije.

1995–1998

Višji svetovalec v uradu predsednika Svetovne banke
Svetoval direktorju, odgovornemu za razvoj zasebnega sektorja, o širokem naboru tem.
Vodil ekipo na ravni celotne Svetovne banke za izboljšanje kreditne kakovosti in
garancije ter za javno-zasebna partnerstva. Redno se je sestajal z višjimi vladnimi
uradniki iz držav članic ter z višjimi upravljavci podjetij z lestvice Fortune 100 iz ZDA,
Evrope in Japonske.

1990–1995

Vodja, Oddelek za Afriko, International Finance Corporation
Vodil ekipo 40 zaposlenih, ki so razvili, strukturirali in se pogajali o posojilih in
kapitalskih naložbah v zasebnih korporacijah. Nabor proizvodov je obsegal posojila,
udeležbo v lastniškem kapitalu, garancije, opcije, jamstva ter združitve in prevzeme.
Odgovornosti so terjale sposobnosti odločanja in dela pod pritiskom, jasnega
razmišljanja in komunikacije ter vodenje ekipe izkušenih odvetnikov, inženirjev in
finančnih specialistov. Vodil 5 lokalnih pisarn.

1985–1990

Glavni ekonomist ter visoki predstavnik za afriško regijo, Svetovna banka
Nadziral oblikovanje ekonomskih in posojilnih programov za Zaire, Madagaskar in
Angolo (preko 500 mio USD letno) ter predstavil predloge odboru izvršnih
direktorjev. Vodja zadolžitev za posojila za strukturno prilagajanje ter večsektorske
investicijske projekte. Deloval kot žarišče v dialogih s temi državami.

1984–1985

Upravljavec investicij, Svetovna banka; Svetovni banki se je pridružil preko
Programa za mlade strokovnjake.
Analiza in trgovanje z vrednostnimi papirji s fiksnim donosom v oddelku, ki je upravljal s
portfeljem likvidnih naložb Svetovne banke v vrednosti 20 milijard USD. Med
odgovornostmi so bile tudi odlično razumevanje instrumentov monetarne politike in tržnih
pričakovanj ter zmožnost odločanja v trenutku.

1980–1983

DREAM FOOD INTERNATIONAL, San Francisco, Kalifornija, ZDA
Ustanovitelj in direktor
Ustanovil podjetje za naložbe v tvegani kapital na področju proizvodnje in maloprodaje
prehrambenih izdelkov. Odgovoren za izbiro lokacij in odnosov z mestnimi oblastmi,
bančniki in pravnimi svetovalci. Vodil ekipo 40 zaposlenih. Uspešna širitev na 5 enot v
letu 1983.

1977–1980

THE CHASE MANHATTAN BANK, Rio de Janeiro, Brazilija
Naložbeni analitik
Spremljal sektorje poljedelstva, energije in potrošnih dobrin. Član investicijskega odbora.
Obširna analiza učinka ekonomske politike in mednarodnega finančnega okolja na
uspešnost sektorjev in družb.

1976–1977

FINANČNO MINISTRSTVO, Rio de Janeiro, Brazilija
Ekonomski svetovalec
Opravljal analize politik in ekonomske analize priložnosti za nacionalizacijo zasebnih
korporacij v stečaju. Razvil model za določanje prioritet dodeljevanja zvezne pomoči
občinam.
IZOBRAZBA

1983–984

Harvard University, John F. Kennedy School of Government, ZDA
Magister javne uprave
Usmeritev: poslovni in ekonomski razvoj

1973–1976

Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de
Montpellier, Francija
Diploma iz poslovnih ved
Smer: finance in analiza investicij

OSEBNI PODATKI:

Rojen v Monaku 4. februarja 1954
Poročen, 2 otroka
Tekoče govori francosko, angleško in portugalsko. Pogovorno znanje španščine.
Osnovno znanje italijanščine.
Državljan Francije in Monaka.
OSTALO

Od leta 1998 do leta 2004 je bil član upravnega odbora SMBP, zasebne banke s
sedežem v Monaku, katere delničarja sta bili banki Dexia ter La Caixa de Barcelona.
Generalni sekretar Monaco Méditerranée Foundation
Generalni sekretar l’Association des Monégasques de l’Etranger
Član Rotary kluba Monako
Februarja 2013 izvoljen v parlament kneževine Monako
Reference na voljo na zahtevo

