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Paris, Fransa’da yaşayan Sn.Ding, ZTE genel merkezinde, birleşme devralmalardan sorumlu Grup 

Başkanına doğrudan bağlı Yatırım Yöneticiliği ekibinin bir üyesi olup, ZTE’nin tüm devralma ve 

yatırımlarıyla ilgili işlemlerinden, stratejik olarak Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklı olarak 

sorumludur.  

Ayrıca, ZTE Services Deutschland GmbH (Almanya) ve ZTE Managed Services Southern Europe, S.L. 

(İspanya) şirketlerinde ZTE Grubunu temsilen yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.  

ZTE Corporation’a katılmadan once, 2014 ile 2016 yılının başı arasında, Çin’in en büyük bankası olan 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) adına Avrupa yatırım bankacılığı kurucu üyeliği yapmış 

ve başkan vekili olarak ICBC’nin 8 Avrupa ülkesinde yatırım bankacılığıyla ilgili tüm işlerinin (Birleşme 

ve Devralma, Girişim Sermayesi, Satın Alma Finansmanı vb) yürütülmesine yardımcı olmuştur. Bu görevi 

esnasında Çinli kamu ve özel sektör şirketlerine yurtdışı şirket satın alma ve Avrupa’daki yatırım 

işlemlerinde danışmanlık yapmış ve Jinjiang International’ın Fransa’daki Groupe du Louvre’u 1.3 milyar 

Euro bedelle satın alması ile Fosun International’ın Portekiz’deki Caixa Seguros’u 1.1 milyar Euro bedelle 

satın alması da dahil olmak üzere çok sayıda satın alma işleminin tamamlanmasına katkı sağlamıştır.  

Öncesinde, 2010-2013 yılları arasında, Fransa’nın en büyük ikinci bankası olan Société Générale 

bankasının Paris’teki merkezinde birleşme ve devralma bölümünde çalışmıştır. Birçok birleşme ve 

devralma sürecinde hem alıcı hem satıcı tarafında bulunarak şirketlere hizmet vermiş ve Avrupalı 

müşterilerine sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinde sunduğu danışmanlık hizmetiyle bu alanda da 

tecrübe kazanmıştır. Tamamlanmasını sağladığı işlemlerden birkaçına örnek olarak, GDF Suez (şimdiki 

adıyla ENGIE) ile IPR’ın 20 milyar Euroluk birleşmesi ve IK Investment Partners’ın Unipex Group 

şirketlerini ikincil satın alımı, KION Group şirketlerinin Frankfurt borsasında ilk halka arzı, Constellium 

şirketinin New York borsasında ilk halka arzı sayılabilir.  

Sn. Ding ayrıca Amazon Fransa’nın Paris’teki finans departmanında FP&A finans analisti olarak 

çalışmıştır. 

Sn. Ding, ESSEC Business School (Paris, Fransa), French Grande Ecole ve MBA programından ve 

öncesinde BLCU (Pekin, Çin) Edebiyat bölümünden yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca 

İngiltere (University of Newcastle upon Tyne) ve ABD’de (Booth Business School, University of Chicago) 

de eğitim görmüştür.) 2014’ten beri CFA ® (Chartered Financial Analyst- Yeminli Mali Müşavir ve 

2011’den beri AMF (French Financial Market Regulator- Fransız Mali Piyasaları Uzmanı) sertifikası 

sahibidir. Çince, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

 


