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Ông Nguyễn Thế Nhiên hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land – đơn thị hạt nhân trong hệ sinh thái bất động
sản của Tập đoàn Hưng Thịnh.
Ông Nhiên có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Ông đã
phụ trách nhiều thương vụ đầu tư với tổng giá trị lên đến 600 triệu USD tại Việt Nam và Myanmar trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ông đã tư vấn nhiều giải pháp chiến lược về tài chính cho các nhà phát triển bất động sản. Ông Nhiên cũng đã tham gia vào Hội
đồng quản trị của nhiều công ty bán lẻ, bất động sản… và đóng vai trò quan trọng giúp họ đạt được mức tăng trưởng vượt bậc với
các chiến lược và giải pháp tài chính hiệu quả.
Ông Nhiên tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Tài chính và Quản trị kinh doanh tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh.

--Mr. Nguyen The Nhien holds the position of Deputy Chief Executive Officer of Hung Thinh Land – the core unit in the real estate
ecosystem of Hung Thinh Corporation.
Nhien has over 18 years of wide range experience in investment, finance and real estate in Vietnam and Southeast Asia. He led
investments with total amount of USD 600 million in Vietnam and Myanmar in various industries.
He provided strategic solutions to property developers with financing requirement. He also served as member of board of directors of
companies in various industries including retail, real estate… and helped them achieving significant growth.
He received a Master of Science in Finance and Management from the University of Exeter, UK.
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