Yves-Thibault de SILGUY
Gevolmachtigd Minister
Geboren op 22 juli 1948
Nationaliteit: Frans
Weduwnaar – twee kinderen
Studies
-

Licentiaat in de rechten (1971), Universiteit van Rennes
DES in publiek recht (1972), Universiteit van Parijs I
Diploma van het Instituut voor Politieke Studies van (1972), sectie openbare diensten
Nationale School van de Administratie (1972-1976), promotie Guernica
Laureaat van de Faculteit Rechten en Economische Wetenschappen van Rennes in
publiek recht en in economische wetenschappen
Laureaat van de Rechtsfaculteiten van Frankrijk (burgerlijk recht), algemene wedstrijd

Belangrijkste beroepsactiviteiten
-

in de overheidssector
Van 1976 tot 1981, zaakgelastigde van de directeur economische en financiële zaken
en daarna op de dienst voor economische samenwerking van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van Frankrijk.
Van 1981 tot 1984, adviseur, daarna onderdirecteur van het kabinet van Xavier
Ortoli, toenmalig ondervoorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschap,
verantwoordelijk voor economische en monetaire zaken.
Van 1985 tot 1986, adviseur gelast met de economische zaken op de Ambassade van
Frankrijk te Washington.
Van 1986 tot 1988, technisch adviseur, gelast met de Europese zaken en de
internationale economische en financiële zaken op het kabinet van de Franse Eerste
Minister, Jacques Chirac.
Van 1993 tot 1995, secretaris-generaal van het interministerieel comité voor de
vragen van Europese economische samenwerking en ook adviseur voor economische
zaken en vice-sherpa op het kabinet van de Franse Eerste Minister, Edouard Balladur.
Van 1995 tot 1999, lid van de Europese Commissie, belast met de economische,
monetaire en financiële zaken.

-

in de privésector
Van 1988 tot 1993, verschillende functies in de staalsector, waaronder voornamelijk
directeur van de internationale zaken van de groep Usinor Sacilor evenals lid van het
consultatiecomité van de EGKS.
Van 2000 tot 2006, verschillende belangrijke functies bij de groep Suez.
Sinds 2006, voorzitter van de raad van bestuur van de groep VINCI.

Andere lopende mandaten
Vooral, lid van de raad van bestuur van LVMH en van Suez Tractebel (Brussel) en trustee bij de
International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation).

