Sanjeev Gupta

Domicile: London, Great Britain

Domiciliu: Londra, Marea Britanie

Education: Sanjeev Gupta graduated with an MA Studii: Sanjeev Gupta a absolvit cu un Masterat în
in Economics and Management from the Economie și Management, Universitatea din
University of Cambridge, Great Britain
Cambridge, Marea Britanie.
Professional experience:

Experiența profesională:

Sanjeev is an international industrialist and
entrepreneur. He is the Executive Chairman and
CEO of GFG Alliance - a global enterprise with
activities spanning steel and aluminium
production,
mining,
engineering,
power
generation, infrastructure, banking, property and
commodities trading, as well as education and
skills.

Sanjeev este un industriaș
și antreprenor
internațional. El este Președintele Executiv și
Directorul General al GFG Alliance - o companie
globală cu activități care vizează producția de oțel
și aluminiu, proiectarea, generarea de energie,
infrastructură, servicii bancare, comercializare de
bunuri imobiliare și mărfuri, precum și educație și
formarea de competențe tehnice.

Sanjeev leads a fast-growing worldwide industrial
alliance that includes the Liberty House Group.
GFG Alliance has a presence in over 30 countries
and revenue in excess of US$20 billion. While
headquartered in London, it has additional global
hubs in Dubai, Mumbai, Singapore, Hong Kong,
Shanghai, Sydney, New York and Paris.

Sanjeev
conduce
o
alianță
industrială
internațională cu o creștere rapidă – aceasta
include Liberty House Group. GFG Alliance este
prezentă în peste 30 de țări și are venituri de peste
20 de miliarde de dolari. Deși are sediul în Londra,
acesta are si centre globale în Dubai, Mumbai,
Singapore, Hong Kong, Shanghai, Sydney, New
York și Paris.

He is also the co-founder of the GFG Foundation,
a charitable organisation that is focused on El este, de asemenea, co-fondator al Fundației
safeguarding and re-growing industrial and GFG, o organizație caritabilă care se concentrează
asupra protejării și redezvoltării competențelor
manufacturing skills across the globe.
industriale și de producție în întreaga lume.
Awards and recognitions:
•

•

In 2018, Sanjeev was appointed by His
Royal Highness Prince Charles as an official HRH Ambassador for Industrial Cadets
In May 2017, Sanjeev was awarded CEO of
the year at the S&P Global Platts, Global
Metals Awards in London

Premii și recunoașteri:
•

•

In 2018, Sanjeev a fost numit de către
Altesa Sa Regală, Prințul Charles,
Ambasatorul Oficial al ASR pentru Cadetii
Insdustriali.
În luna mai 2017, Sanjeev a primit
distincția de Directorul General al anului la
S&P Global Platts, Global Metals Awards
din Londra

