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Leonard is the founder of REGS (Renewable Energy Global Solutions Pte.
Ltd.), a Singapore company dedicated to catalyzing renewable energy
projects in emerging markets. He is one of Singapore’s pioneer and
veteran in the offshore oil & gas industry, with the last two decades in
projects and equity financing of infrastructure projects.

Leonard completed practical training in Thyssen NSW, Germany, and
developed his offshore industry career in Keppel Fels & Sembawang. He

held senior management position in Corporate Planning in Singapore Technologies and was
Vice-President of a private equity fund, Asia Infrastructure Development Co. whose
shareholders include Asian Development Bank, Government Investment Corporation
Singapore, and Japanese Insurance Corporations. He has been developing or implementing
mega-infrastructure and energy projects in Vietnam since 1985. Leonard holds a MSc.
majoring in System Engineering (National University of Singapore), Diplom Ingenieur in
Naval  Architecture(University of Applied Sciences, Bremen Germany), and is a qualified
Schweissfach-ingenieur (Welding  engineer, Munich). Leonard speaks English, German and
Chinese.

Leonard Yeo

Leonard là người sáng lập Công ty TNHH giải pháp năng lượng tái tạo toàn cầu (REGS),
một công ty Singapore chuyên xúc tiến các dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường mới
nổi. Ông là một trong những người tiên phong và kì cựu trong ngành dầu khí ngoài khơi,
với hai thập kỉ làm việc trong các dự án và tài trợ vốn chủ sở hữu các dự án cơ sở hạ tầng.

Leonard đã hoàn thành khóa đào tạo thực hành tại Thyssen NSW, Đức và phát triển sự
nghiệp công nghiệp ngoài khơi của mình tại Keppel Fels & Sembawang. Ông giữ vị trí quản
lý cấp cao trong Lập kế hoạch doanh nghiệp tại Singapore Technologies và là phó chủ tịch
của quỹ cổ phần tư nhân, Công ty Phát triển Hạ tầng Châu Á, bao gồm Ngân hàng Phát
triển Châu Á, Tổng công ty Đầu tư Chính phủ Singapore và Tổng công ty bảo hiểm Nhật
Bản. Ông bắt đầu phát triển và thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Việt
Nam từ năm 1985. Leonard có bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống (Đại học
Quốc gia Singapore), Kĩ sư về Kiến trúc Hải quân (Đại học Khoa học Ứng dụng, Bremen,
Đức), và có bằng kĩ sư nung chảy (Kĩ sư Hàn, Munich). Leonard nói tiếng Anh, Đức và
Trung Quốc.


