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Gia nhập Masan Group từ năm 2010, ông Danny Le là nhân tố chủ chốt trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn,
cũng như trực tiếp tổ chức các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A), qua đó thúc đẩy quá trình mở rộng và phát triển của Tập đoàn
Masan.
Ông Danny Le từng giữ vị trí cố vấn tài chính tại Morgan Stanley (New York). Trong vai trò này, ông đã thực hiện nhiều thương vụ
M&A và các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho nhiều khách hàng trên toàn cầu.
Ông hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Chiến lược và Phát triển của Tập đoàn Masan. Ông đồng thời là
thành viên HĐQT của 6 công ty con thuộc Masan Group, trong đó có thể kể đến vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tài
Nguyên Masan và Công ty Cổ phần Masan MEATLife.
--Joining Masan Group since 2010, Danny Le is a crucial factor in building the Group's development strategy, as well as directly
organizing mergers and acquisitions (M&A) transactions, thereby promoting expansion and development of Masan Group.
Prior to Masan, Danny Le was a financial advisor at Morgan Stanley (New York). In this role, he has performed a variety of M&A deals
and capital market and privatization transactions for many clients globally.
He is currently the Chief Executive Officer and Head of Strategy and Development Division of Masan Group. He is also a member of
the Board of Directors of 6 subsidiaries of Masan Group, including the role of Chairman of Masan Resources Corporation and Masan
MEATLife Corporation.
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