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Rezumat Arielle Malard de Rothschild este fondatorul diviziei de Piete Emergente 
la Banca de investiții Rothschild & Cie, parte a grupului Rothschild. 

Înainte de a se alătura Rothschild & Cie în 1999, ea a petrecut 10 ani ca 
bancher de investitii la Lazard Frères & Cie, ca parte a echipei de 
Soverign Advisory. 

Începând cu 1989, Arielle Malard de Rothschild a fost consilier financiar 
în Europa de Est și Africa de Nord, consiliind inițial guvernele cu privire 
la renegocierea datoriilor Statului și asupra privatizărilor, pentru ca mai 
târziu sa se implice în fuziuni și achiziții. În rolul său actual ca Managing 
Director la Rothschild & Cie și ca vicepreședinte pentru Europa de Est, 
ea conduce o echipa de 30 de persoane cu sediul la Paris, precum și în 
diferite țări vizate de departament. 

 

Studii / 
calificari 
relevante 

Doamna Malard de Rothschild a urmat cursuile “Université de Paris II- 
Assas” unde este licentiata si detinatoare a unui Master in Finante-
Banci. 

De asemenea, Dna. Malard de Rothschild a finalizat atat studii de 
Masterat, cat si de Doctorat in Economie Internationala in cadrul 
Institutului de Stiinte Politice din Paris. Doctoratul l-a obtinut avandu-l 
drept coordonator pe fostul Prim Ministru al Frantei, Raymond Barre. 

 

Experienta 
relevanta 
 

 Are o vasta experienta profesionala in domeniul bancilor de 
investitii, petrecand peste 25 de ani in cadrul companiilor Lazard 
Frères & Cie si Rotschild. 

 Are experienta in proiecte mari de privatizare in Romania, 
Polonia, Rusia, Ungaria si Maroc, coordonand privatizarea unor 
companii precum MOL, Nafta Polska, ZIL, BCR sau Dacia. 

 Are experienta in proiecte de M&A lucrand in peste 40 de astfel 
de proiecte in Europa de Est si Africa. 

 Are contacte in Guvernele tarilor din Europa Centrala si de Est. 
 Membru al Consiliului de administratie in urmatoarele companii 

listate la bursa: Imerys, Rothschild & Co (compania holding a 
Bancii Rothschild) si Grupul Lucien Barrière. Este membru al 
Comitetului de nominalizare si remunerare al Imerys. 

 Face parte din Directoratul Non-Executiv in candrul CARE 
International, unul din cele mai mari ONG-uri din lume. 

 


