VADIM BRÎNZAN
Boca Raton, Florida, SUA
vbrinzan@logoscapllc.com
Studii
1999-2001

1988-1993
Experiența de
muncă
8/2001-prezent
2014-prezent

UNIVERSITATEA HARVARD, HARVARD BUSINESS SCHOOL
MBA cu specializare în finanțe, cu mențiune, iunie 2001
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, FACULTATEA DE FIZICĂ
Diplomă de inginer-fizician, cu mențiune (nota medie 10.0), iunie 1993

BOSTON
CHIȘINĂU

Activitatea financiar-bancară și investițională
LOGOS ADVISORS, LLC, companie de investiții cu capital privat (private equity)
MIAMI
Fondator și Partener Principal
Investiții de tip “angel investing” și private equity în diverse active financiare, imobiliare, technologice, etc.

2007-2014

HOV CAPITAL, LLC, fond investițional cu capital privat
NEW YORK – LONDRA
Partener Principal
Gestionarea investițiilor fondului în valoare de peste $500 milioane în companii financiare și “business services”
cu peste 10,000 de angajați în SUA, Marea Britanie și Asia. Administrarea operațională a fondului, inclusiv
obținerea finanțării, alocarea capitalului, identificarea oportunităților investiționale, investigarea/evaluarea
diligentă a companiilor (due diligence), structurarea și executarea tranzacțiilor, gestionarea și monetizarea
investițiilor, managementul relațiilor cu sponsori financiari și regulatorii de stat (FDIC, SEC, FSA).

2001-2007

MERRILL LYNCH
NEW YORK
Director, Grupul de Investiții Globale Principale și Finanțări Structurate (7/02-3/07)
 Administrarea unui portofoliu investional al băncii Merrill Lynch în mărime de peste $5 miliarde în
companii publice și private și produse financiare structurate prin intermediul investițiilor în capitalul social,
investiții la nivel mezanin, și/sau prin oferirea creditelor securizate în tranzacții complexe de gen ”private
equity” (inclusiv MBOuri / LBOuri, JVuri, etc.) și/sau prin creditare directă;
 Identificarea și evaluarea atractivității oportunităților investiționale și implicarea în toate aspectele legate de
o tranzacție, inclusiv due diligence, structurarea, negocierea, executarea și gestionarea relațiilor cu
partenerii investiționali și regulatorii de stat (OCC și SEC). Administrarea echipelor tranzacționale;
 Tranzacții exemplu includ: $1,5 miliarde JV (întreprindere mixtă) cu un emitent de carduri bancare;
investiție de $1,2 miliarde în certificate fiscale de stat; achiziționarea unui portofoliu de creanțe auto în
mărime de $1,0 miliard; investiție securizată în marime de $1,0 miliard într-o companie financiară ce oferă
credite on-line pentru procurarea de automobile; investiție în mărime de $300 milioane de tip DIP (debtorin-posession) într-o companie financiară aflată în insolvabilitate; achiziționarea unei companiei de tip
“business services” cu monetizarea ulterioară a investiției ($147 milioane); achiziționarea în mărime de $98
milioane a unei companii ce originează creanțe de tip “time-share”; achiziționarea în marime de $90
milioane a unui portofoliu de active de tip “distressed” (cu riscuri sporite) compus din creanțe comerciale și
ale consumatorilor; investiție de $50 milioane în capitalul social și la nivel mezanin într-o companie
financiară start-up emitentă de carduri bancare pentru întreprinderi mici; $50 milioane JV pentru
achiziționarea portofoliilor de active financiare de tip “distressed”.
Asociat, Fuziuni și Achiziții (Mergers & Acquisitions) (8/01-7/02)
 Analiza și determinarea fezabilității alternativelor strategice pentru o gamă largă de proiecte de achiziții și
fuziuni, spin-off-uri, LBO-uri, IPO-uri, etc. în diverse sectoare ale economiei, inclusiv sectorul industrial,
energetic, de asigurări, și imobiliar;
 Due diligence financiar, contabil, de guvernare corporativă; analiza capacității de creditare și evaluarea
companiei în diferite scenarii operaționale (inclusiv de tip ”distressed”) și cu diferite structuri de capital;
 Analiza diferitor sectoare ale economiei în scopul oferirii consultanței investiționale;
 Tranzacții exemplu includ achiziția unei companiei industriale ($300 milioane); restructurarea și IPO-ul
unei companii de asigurări în sectorul de protecție a sănătății ($417 milioane).

7/-8/2000

1994-1999

Certificare
Limbi vorbite
Date personale

GOLDMAN SACHS
Stagiere în domeniul investițiilor bancare (Investment Banking )

NEW YORK

PRICEWATERHOUSECOOPERS
MOSCOVA, KIEV, CHIȘINĂU
Consultant Superior, Servicii de Consultanță pentru Management
 Servicii de consultanță pentru companii din sectorul gazo-petrolier, alimentar și organizații de stat din Rusia
 Membru al echipei de management în proiectele de privatizare în masă din Republica Moldova și Ucraina
(1994-1996). Acordarea asistenței la elaborarea și implementarea legislației respective. Dezvoltarea și
gestionarea infrastructurii de privatizare în masă din Republica Moldova și din diverse regiuni ale Ucrainei.
NASD Series 7 și 63, New York, NY, SUA
Româna (fluent), engleza (fluent), rusa (fluent)
Născut în 1971 în Republica Moldova. Căsătorit, 3 copii. Premiant al campionatelor naționale la judo și sambo.

VADIM BRINZAN
Boca Raton, Florida, USA
vbrinzan@logoscapllc.com

Education
1999-2001

1988-1993

Experience
8/2001-Present

HARVARD BUSINESS SCHOOL
MBA degree with concentration in finance, with honors, June 2001
STATE UNIVERSITY OF MOLDOVA, SCHOOL OF PHYSICS
M.S. in Engineering, with high distinction (10.0 GPA), June 1993

BOSTON

CHISINAU

INVESTMENT BANKING & PRINCIPAL INVESTMENTS

2014-present

LOGOS ADVISORS, LLC, a private equity management firm
MIAMI
Founder & Managing Partner
Private equity and angel investing across capital structure in financial assets, real estate, and technology assets, etc.

2007-2014

HOV CAPITAL, LLC, a private equity fund
NEW YORK – LONDON
Managing Partner
Managed fund’s investments in excess of $500 mm in financial services and business services companies with more
than 10,000 employees in the US, Europe and Asia. Oversaw fund’s day-to-day activities, including, among others,
securing financing, capital allocation, deal sourcing, due diligence, transaction structuring and execution,
restructuring and monetization of acquired assets, managing relationships with financial sponsors and Federal and
State regulators (SEC and FDIC in the US, FSA in the UK).

2001-2007

7/-8/ 2000

1994-1999

Certifications
Languages
Personal

MERRILL LYNCH
NEW YORK
Director, Global Principal Investments & Structured Finance (7/02-3/07)
 Management of a $5 billion + portfolio of Merrill Lynch’s investments in public and private companies and
structured financial products on principal basis by taking equity, mezzanine and/or senior secured debt
positions through complex principal investment, structured, and private equity transactions including MBOs /
LBOs, JVs, etc.
 Identification of investment opportunities and assessment of their attractiveness. Participated in all aspects of
a transaction, including deal origination, due diligence, structuring, negotiation, execution, managing
relationships with investment partners and regulators (OCC, SEC). Supervised transaction teams.
 Selected transactions include: $1.5 bn JV with a credit card issuer to originate subprime and near-prime credit
card receivables; $1.2 bn + investments in tax certificates; $1.0 bn auto loan purchase; $1.0 bn prime auto
loans-backed financing to an on-line auto loan originator; $300 mm DIP financing to a distressed financial
services company; $147 mm acquisition of a financial services company with its subsequent monetization;
$98 mm LBO of a time-share originator; $90 mm asset-backed financing of portfolios of distressed consumer
and commercial debt; $50 mm mezzanine/equity investment in a start-up originator of small business credit
cards; $50 mm JV with a private equity fund to acquire portfolios of distressed consumer receivables; etc.
Associate, Mergers and Acquisitions (8/01-7/02)
 Analysis and feasibility studies of strategic alternatives for a broad range of acquisition assignments, spinoffs, LBOs, IPOs, etc. in diversified industrials, power and energy, healthcare, retail, and real estate sectors
 In-depth financial/accounting due diligence, credit analysis, and company valuation under various operating
scenarios and capital structures, including leveraged and distressed situations
 Industry and sector analysis to produce investment advice
 Selected transactions include a $300 mm acquisition of a US industrial company; restructuring and $417 mm
IPO of a large health insurer.
GOLDMAN SACHS
Internship in the Investment Banking division

NEW YORK

PRICEWATERHOUSECOOPERS
MOSCOW, KIEV, CHISINAU
Senior Consultant, Management Consulting Services
 Provided management consulting services to a number of companies in oil & gas, food and beverage, and
Government entities in Russia
 As part of senior management team, played leading roles in mass privatization processes in Ukraine and
Moldova (1994-1996). Helped draft privatization-related legislation, implement and managed the mass
privatization infrastructure in Moldova and various regions of Ukraine.
NASD Series 7 and 63, New York, NY
Romanian (fluent), English (fluent), Russian (fluent)
Born in 1971 in Moldova. Married, 3 children. Prize-winning on national judo & sambo championships.

