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James Edward Jordan

Ο James E. Jordan, έχει διετελέσει εκτελεστικό και ενεργό διευθυντικό στέλεχος σε πληθώρα

δημοσίων εταιρειών, επενδυτικών κεφαλαίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ο κύριος Jordan

συνταξιοδοτήθηκε το 2006 με την ιδιότητα του ∆ιεθύνοντως Συμβούλου της Arnhold and S.

Bleichroeder Advisers, Inc., ("ASB") μια 200ετή ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, με υπό

διαχείριση κεφάλαια που ανέρχονται περίπου σε $ 50 δισεκατομμύρια με τη μορφή αμοβαίων

κεφαλαίων, fund of funds και hedge funds.H ASB είναι ιδιαίτερα γνωστή ως η διαχειρίστρια εταιρεία

των κεφαλαίων First Eagle, και ο ίδιος συνεχίζει ως διεθυντικό στέλεχος στα κεφάλαια αυτά. Επί

σειρά ετών πριν συμπεριληφθεί στο δυναμικό της ABS, διετέλεσε Σύμβουλος στην The Jordan

Company ("TJC"), μια ιδιωτική επενδυτική τραπεζική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών,

υπήρξε Πρόεδρος και Επικεφαλής Επενδύσεων των κεφαλαίων William Penn, μια επιχείριση

αμοιβαίων κεφαλαίων με έδρα το Reading της Πενσυλβανίας, της οποίας ήταν συν - ιδιοκτήτης μαζί

με τους συνεργάτες του από την The Jordan Company. Η εταιρεία William Penn πωλήθηκε το 1997

με μεγάλη επιτυχία στην εταιρεία Federated Funds. Για την TJC, το 1984 ο κύριος Jordan βοήθησε

στην οργάνωση της JZ Capital Partners, Inc., μιας επενδυτικής εταιρείας με τη μορφή trust και

κεφάλαια $ 500 εκατομμύρια, η οποία τώρα έχει την έδρα της στο Guernsey, και μετοχές που

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ ο ίδιος συνεχίζει ως διευθυντικό στέλεχος

της JZ Capital. O κύριος Jordan έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Leucadia National

Corporation ("LUK" στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης), στην οποία ανήκουν μια σειρά εταιρειών, από

το 1978. Επίσης έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Florida East Coast Industries, Inc,

εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρόμων και γης, μέχρι την πώλησή της το 2007, αλλά και διευθυντικό

στέλεχος της Consolidated - Tomoka Land Company, εταιρεία ανάπτυξης γης με έδρα την Daytona

Beach της Φλώριδας. Ο κύριος Jordan είναι ενεργό μέλος περιβαλλοντικών οργανισμών, και είναι

Πρόεδρος της επιτροπής Conservation International, αλλά και μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της

Pro Natura de Yucatan. Είναι επίσης ενεργό μέλος στη διατήρηση χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος,

κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου του World Monuments Fund. Είναι κάτοχος BA του

Πανεπιστημίου South Florida, και τίτλων MA, MIA, και MBA από το Πανεπιστήμιο Columbia, όπου

διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Πρύτανη της Σχολής ∆ιεθνών

και ∆ημοσίων Σχέσεων.
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