Önéletrajz
Személyes adatok:
Vezetéknév / Utónév:

Sántha Gergely

Állampolgárság:

magyar

Születési dátum:

1978.09.10

Családi állapot:

nős, két gyermek apja

Szakmai tapasztalat:
Időtartam:

2010.03 -

Foglalkozás / beosztás:

Ügyvezető igazgató

A munkáltató neve és címe:

Arago Befektetési Holding Zrt. (1113. Budapest, Bartók Béla u. 152.)

Főbb tevékenységek és
feladatkörök:

Az Arago csoport meglévő befektetéseihez kapcsolódó akvizícióinak,
jelentősebb beruházásainak irányítása, valamint új irányokba mutató
akvizíciók, befektetések kezelése, mind Magyarországon, mind
külföldön. Az említett tranzakciók előkészítése, tranzakciós team
összeállítása, ezzel párhuzamosan management kiválasztás, szükség
esetén külső finanszírozás szervezés, valamint riporting rendszer
kialakítása a befektetések működtetésére vonatkozóan
Fontosabb területek:
Stratégiai iparágakon belüli akvizíciók irányítása (agrárium,
szálloda ipar)
Biomassza/megújuló energia üzletág irányítása, kiépítése
K+F projektek kezelése (alapvetően magyar szabadalmakra,
találmányokra vonatkozóan)
A cégcsoport „image” építésének és „CSR” stratégiájának keretein
belül sportbefektetések (DVTK NB1-es futballcsapat, NB1-es
kosárlabdacsapat, NB1 jégkorongcsapat és kapcsolódó utánpótlás
hálózat) működésének felügyelete, stratégiai irányítása
Arago csoporton belüli egyéb tisztségek:
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.: igazgatósági tag
Borsodsport Invest Kft.: ügyvezető igazgató
DFC Kft.: a felügyelő bizottság elnöke
Kreditor Zrt.: a felügyelő bizottság elnöke
Metalconstruct Zrt.: igazgatósági tag

Időtartam:

2008.05-2010.01

Foglalkozás / beosztás:

Vezérigazgató helyettes

A munkáltató neve és címe:

Skála Coop Befektetési Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2.)
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Főbb tevékenységek és
feladatkörök:

A Skála csoport vezérigazgató helyetteseként a cégcsoport
tulajdonában lévő befektetések felügyelete, irányítása (ingatlan
befektetések, jelzálog alapú „retail” finanszírozás, közraktározás,
GPS alapú gépjárművédelem stb.)
Skála csoporton belüli egyéb tisztségek:
Korona Közraktár Zrt.: igazgatósági tag
Korona Kredit Zrt.: felügyelő bizottsági tag

Időtartam:

2002.04-2008.05

A munkáltató neve és címe:

Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Foglalkozás / beosztás:

Osztályigazgató

Tanulmányok:
Időtartam:

2003-2007

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa:

Buckinghamshire Chilterns University, Számalk Open Business
School, MBA kurzus

Időtartam:

1997-2001

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa:

International Business School Budapest, „BABS” kurzus,
„Money & Banking” szakirány

Időtartam:

1993-1997

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa:

Török Ignác Gimnázium, Gödöllõ
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