Speaker biography
Hugo Virag
Mr. Hugo has 18-year of M&A & project finance experience, as principal,
financial and legal advisor across Asia-Pacific and Europe. His
experience in asset financing spans across transportation, energy and
renewable energy sectors currently advising international and regional
developers in connection with the financing of several solar and wind
projects in Asia, including Vietnam, Singapore and Japan. Besides, Mr.
Hugo is the co-President of the Energy and Infrastructure Committee of
the French Chamber of Commerce of Singapore.
Astris Finance is a pure play financial advisor focused on infrastructure and energy in
emerging markets. The firm was set up 20 years ago, initially as the Latin America
subsidiary of a large European banking group (Dexia) specialized in infrastructure
financing. Astris Finance became independent in 2008 and have been management-owned
since. In the past 10 years, Astris Finance advised over 100 financing & M&A transactions
associated with wind and solar powered projects across developed and emerging markets
and became one of the leading financial advisor in the renewable energy sector.
Hugo Virag
Ông Hugo có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua lại và sáp nhập, tài chính dự án,
đứng đầu nhóm chuyên gia tài chính và luật tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Châu
Âu. Ông có kinh nghiệm về đánh giá tài sản tài chính trong lĩnh vực vận tải, năng lượng.
Hiện tại ông làm tư vấn cho các đơn vị phát triển dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
quốc tế và khu vực liên quan đến tài chính dự án điện mặt trời và điện gió ở Châu Á, bao
gồm Việt Nam, Singapore và Nhật Bản. Ngoài ra, ông Hugo là đồng chủ tịch của Ủy ban
Năng lượng và Cơ sở hạ tầng của Viện Thương mại Pháp tại Singapore.
Astris Finance là một công ty tư vấn tài chính độc lập, tập trung vào lĩnh vực cơ cở hạ tầng
và năng lượng tại các thị trường sáp nhập. Công ty được thành lập cách đây 20 năm, ban
đâu là chi nhánh Mỹ Latinh của tập đoàn ngân hàng Châu Âu lớn (Dexia) trong lĩnh vực tài
chính cơ sở hạ tầng. Astris Finance trở thành đơn vị độc lập vào năm 2008 và kể từ đó
được quản lý riêng. Trong 10 năm qua, Astris Finance đã làm tư vấn cho trên 100 giao dịch
tài chính, mua lại và sáp nhập cho các dự án điện gió và mặt trời ở cả các thị trường phát
triển và sáp nhập và trở thành một trong những đơn vị tư vấn tài chính hàng đầu trong
lĩnh vực năng lượng tái tạo.

