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Paul DiGiacomo là Giám đốc điều hành cấp cao của BDA Partners có trụ sở tại Hồng Kông. Ông gia nhập BDA vào năm 1997 và sống ở Châu

Á từ năm 2000. Ông DiGiacomo thành lập và đứng đầu văn phòng Hồng Kông của chúng tôi, nơi ông bao quát cả các nhóm tư vấn khu vực
Đông Nam Á. Các giao dịch mà ông đã tư vấn ở châu Á bao gồm bán công ty danh mục đầu tư của Nova Capital Partners, DTL, bán công ty
con khoáng sản của Arkema tại Trung Quốc, bán Jade Travel của tập đoàn Jardine Matheson, thoái vốn kinh doanh EMC toàn cầu của
Cookson plc cho Panasonic, Rexel thoái vốn HCL Asia cho DKSH, và Thomson Education bán 50% cổ phần của Universitas21 Global cho
Manipal Universal. Ông DiGiacomo được đào tạo tại Hoa kỳ, trường Trinity (Cử nhân Khoa học Chính trị).

BDA Partners là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn ngân hàng đầu tư cao cấp liên quan đến châu Á cho các khách hàng lớn trên toàn cầu, với
hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn về M&A xuyên biên giới, huy động vốn và tái cấu trúc tài chính. BDA có quan hệ đối tác chiến lược với
William Blair, một doanh nghiệp ngân hàng đầu tư hàng đầu trên toàn cầu, và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), một ngân hàng thuộc
sở hữu của chính phủ Nhật Bản với tổng tài sản 150 tỷ đô la Mỹ.

---

Mr. Paul DiGiacomo is a Senior Executive Director of BDA Partners based in Hong Kong. He joined BDA in 1997 and has been living in Asia
since 2000. Mr. DiGiacomo founded and headed our Hong Kong office, he covers all Southeast Asian consulting groups.

Transactions that he advises in Asia include sale of Nova Capital Partners' portfolio company DTL, sale of Arkema's manufacturing
subsidiary in China, sales of Jade Travel of Jardine Matheson Group, Wang Capital. Cookson plc's global EMC business for Panasonic,
Rexel divests HCL Asia to DKSH, and Thomson Education sells a 50% stake in Universitas21 Global to Manipal Universal. Mr. DiGiacomo
trained in the United States, Trinity School (Bachelor of Political Science).

BDA Partners is home provides high-end investment banking consulting services related to Asia to major clients globally, with over 20 years
of experience in cross-border M&A consulting, fundraising and restructuring. main structure structure. BDA has a network of strategic
partnerships with William Blair, a leading global consulting banking firm, and Japan Development Bank (DBJ), a Japanese governmentowned bank with total assets. real 150 billion US dollars.
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