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Socictatea Naţion*Jä dc Gaze Naturaic Romgaz S.A.
Cousiliulul de Admiuistraţie
Oficiulul Participaţiilor Statuluí şi Privatizării in
Propuncre candidat

Stimate doninuk Preşedintc,
Având în vedere convocatorul Adunării Generak Ordinare a Acţionariior din data
de 29 aprilic 2013 propunern pentru numirea În calitate de membru aI Consiliuiui de
Administraţie PC DI. Adrian Cighi, de profesie economist, al cărui CV îl găsiţi ataşat
prezentei adrese.
Vă stăm Ia dispoziţie cu orice clarifiçăxi privitoare Ia solicitarea noasträ şi vă
asigurăm încă o dată întreaga noastră consideruţie.
Cu stimă,
Adrian Cighi
Management Ltd United Kingdom Bucharest
unic id S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A
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Adrian Clghi

Str. Aron Cotruş, nr 57, Ap 031, Bucureşti, 400478, România
~
+40(0)730 075127
Studii
Oct 2005 lun 2006

Master (MSc) Contabilitate & Finanţe de la London School of Economics and Political
Science
Łicenţă (BA) Finanţe (CPA 3.83, Summa cum laudae şi 1~’ Class în sistemul britanic) de
la Richmond, the American International University In London
Diplomă de Bacatuareat de la ColegiuL Naţional Silvania (Zalău)

-

Sep 2002 Mai 2005
-

Sep 1998 lul 2002
-

Experienţă profesională
Apr 2010 prezent

Franklin rempleton Investment Management (Bucureşti) Vice Preşedinte/Anali~~
• Reprezentant legal al Sucursalel Bucureşti
membru at echipei care administreag investiţiile Franklin Templeton în România

-

-

-

Mai 2007- Apr 2010

OT Asset Management (Cluj) Anallst investiţii & administrare rIsc
membru al ComitetuluI de Investiţil, care administrează 4 fonduri desdiise, 2
-

-

-

-

lun 2006 Sep 2006

fonduri inchise şI un număr de conturi individuale
am đezvottat toate rapoartete şi modelele de analiză folosite, ajungând la o echipă
de 3 analişti la sfârşitul celor 3 ani
am pregătit rapoarte zilnice, tunare, semestriate şi anuale despre evoluţIa pieţelor
şi a fondurilor administrate, rapoarte de anatlză despre companli, rapoarte
macroeconomice, prezentărl utiLizate de managementul Băncii Transilvania la
întălnlrile cu analiştii şi rezumate ale rapoartelor publicate de alţI analişti

Goldman Sachs (tondra) Anallst
• am pregătit analize pe companii listate din sectorul industrial, financiar şi
extractiv; analIze pe instrumente finandare utilizate pentru acoperirea riscuritor
de volatilitate a pieţelor
am pregătit analize despre metodologla agenţiilcr de rating în evaluarea
companiilor de utilităţi din zona Euro
acestea au fost folosite pentru analiza oportunităţiLor de investiţii disponibile şi in
relaţllle tu ctienţii

-

-

-

lun 2004 Aug 2004

Lehman Brothers (Londra) Anallst
am participat la proiecte de reducere a costurilor în dMzla europeană
rezultatele ultimelor 2 proiecte au fost folosite de managementul băndi (inçluslv
Directorul Finandar) pentru reducerea costurilor cu servidile legale şi de
consultanţă
am fost apredat pentru atenţia la detatii, analizele aprofundate, abilităţlte de
rezolvare a problemelor apărute şi abilităţiLe de muncă în echipă

-

-

-

-

Sep 2006 Jun 2007
-

Rematinvest (Clu]) Consilier Economist fri Management
am realizat o analiză completă a companiei, din care au rezultat o serie de
proiecte de eflcientizare: o procedură pentru controluL şi reducerea costurilor, un
proIect pentru restructurarea şi consotidarea grupului de firme, un sistem de
reinunerare varlabilă a angajaţilor cheie şI o procedură pentru urmărirea şi
administrarea mai efldentă a fluxurilor de numerar
după 5 luni în Cluj am fost trimIs pe poziţia de Director General la Remat Alba, cea
mai recentă achlziţie a Grupului, cu scopuL de a duce subsidiara pe profit, obiectiv
realizat cu succes la 2 luni de la numire
-

-

-

ReaHzări & premlj
DipLoma Summa cum Laudae (1tL class in sistemul britanic) de ta Richmond University
Premiul pentru cel mai bun absolvent (şef de prornoţle) la terminarea studiilor universitare
Fondator şi Preşedinte al SocietăţiI de Finanţe la Richmond University, numită cea mai bună societate nouä la un an
de la debut, devenind în scurt timp cea mai mare organizaţie studenţească a universităţlj
Membru pe lista Decanului (CPA peste 3.4 din 4.0) pe toată durata studlilor la Richmond
.

-

-

