
 

 

 

DAG JOHAN SKATTUM 
 
DADOS PESSOAIS 

 
Data de Nascimento: 19-04-1961 
Morada: 38 Upper Addison Gardens, London, W14 
8AJ 
 
 

 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 

1980 Gjovik, Noruega 

 
Ensino Secundário na vertente científica 

  1984 Allegheny College, Meadville, PA (Estados Unidos da América) 

 
Bacharelato em Artes 

  1986 Simon School of Business, Universidade de Rochester, 
Rochester, Nova Iorque (Estados Unidos da América) 

 
MBA 

 
 
ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

1986-2007 J.P. Morgan 
 Sedeado em Nova Iorque (1986-2001) e Londres (2001-2007) 

 

- Vários cargos exercidos (incluindo o de Responsável pela área 
de Fusões & Aquisições na América do Norte e na Europa), sendo 
o Co-Responsável pelo departamento de Fusões e Aquisições 
aquando da cessação de funções 

 
- Consultor dos clientes de maior relevo na Sociedade, bem como 
consultor das mais complexas transações da Sociedade. 

  

2007-2013 TPG 
 - Sócio no escritório de Londres; 

 
- Responsável pela angariação de clientes e execução de 
transações; 

 
- Consultor especialista na área de gestão estratégica, avaliação 
e financiamento de ativos. 

  

2013-2014 Abingdon Square Partners LLC 

 
Consultor de negócios essencialmente focado na área da gestão 
estratégica em África/outros mercados emergentes. 

  

2013-2014 One Thousand & One Voices 
 - Administrador Executivo; 



 

 

 
- Apoiou o estabelecimento de uma empresa de investimento 
familiar focada no investimento na África Subsariana; 

 

- No aproveitamento da sua vasta experiência em “private 
equity” e no setor bancário, foi responsável pelo desenvolvimento 
de modelos de avaliação, comissões de investimento e respetivos 
processos, e pela adoção das melhores práticas em corporate 
finance. 

  

jan. 2015-Presente JP Morgan Chase EMEA 
 - Vice-Presidente da J.P. Morgan Limited e J.P.Morgan Securities; 

 
- Reporte a Carlos Hernandez, Diretor Global da Área da Banca 
de Investimento; 

 - Um dos mais séniores consultores financeiros da JP Morgan; 

 

- Entre as suas responsabilidades incluem-se consultoria a 
clientes da Sociedade no domínio do planeamento estratégico, 
incluindo Fusões e Aquisições e angariação de investimento. 
Também envolvido, como membro sénior da equipa, na 
implementação de projetos; 

 

- Apesar de não exercer, a título formal, cargos de gestão, é vice-
presidente de um grupo consultivo para a estratégia global da JP 
Morgan, contribuindo, adicionalmente, para o desenvolvimento 
da atividade do Grupo em África. 

 
 
OUTROS CARGOS 
 

Myeloma Institute, Little Rock, Arkansas 

- Apoiou a constituição do Conselho de Administração; 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração; 
- Foi Co-CEO da comissão do Conselho de Administração para a sucessão do presidente 
da Comissão Executiva; 
- Assessor do anterior e do atual Administrador do “Cancer Institute” (cargo exercido até 
à presente data). 

 Allegheny College 

- Assessor do anterior e atual Presidente; 

- Co-liderou campanhas de angariação de fundos; 

 Right to Play 

- Membro do Conselho de Administração (Toronto, Canada HQ); 
- Membro do Conselho de Administração do Reino Unido e dos Estados Unidos da 
América; 

- Presidente da Comissão de Recursos Humanos; 
- Presidente da comissão de apoio à sucessão do Presidente da Comissão Executiva 
(cargo não exercido até ao termo do mandato) e Presidente da Comissão de Apoio Ao 
Presidente da Comissão Executiva) 
- Assessor do Presidente da Comissão Executiva e do Fundador (cargo exercido até à 
presente data). 



 

 

 Nabors Industries 
- Membro do Conselho de Administração, recrutado pela experiência na área das 
finanças empresariais e do planeamento estratégico (cargo exercido até à presente 
data). 

 


