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 شرفان شروف  :االسم

  هندى :الجنسية
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  قتصاديةالواالعلوم المالية 

 رجل اعمال  :المهنة 

Shravan Shroff is the Managing Partner of South Yarra Holdings, a Mumbai-based private investment firm that looks at 
investments in various sectors with the aim of creating shareholder value and providing management input in the companies it 
invests in. 
 
Mr Shroff began his career in 1997 with Shringar Films, the family run film distribution business. He pioneered the concept of 
outsourced screen programming and under his leadership the group merged with Fame and rolled out a chain of 25 multiplexes 
across India. Fame was subsequently sold to Inox Leisure, a significant company in the Indian multiplex industry.  
 
In 2013, using his previous experience of working with start-up companies, Mr Shroff co-founded VentureNursery, India’s first angel 
based accelerator, that incubates and start ups’ companies in various domains. Of the 15 companies, incubated and accelerated, 12 
have raised angel/seed rounds, and three have raised VC funding. VentureNursery alumni ventures have created nearly 1,000 jobs 
and gained global recognition. 
 
Mr Shroff is a graduate from Mumbai University and holds a Masters in Business Administration from the Melbourne Business 
School. He is an active member of the Mumbai chapter of the Young Presidents Organisation (YPO) a US based non-profit 
organization, and served on the Censor Board of India from 2008 to 2012. 

ك اإلداري لشركة شر ة خاصة مقرها مومباي، تختص باالستثمارات في "ساوث يارا القابضة"فان شروف هو الشر ، وهي شركة استثمار
 وتوفير مدخالت اإلدارة في الشركات التي تستثمر فيها.بهدف تحقيق أفضل قيمة للمساهمين قطاعات مختلفة 

 
نغار لألفالم"مع  ١٩٩٧عام بدأ شروف حياته المهنية في  ع األفالم، حيث كان من الرواد في االستعانة "شر ، وهي شركة عائلية متخصصة بتو

تمكن من تحقيق عملية دمج ناجحة مع شركة "فيم" والتي نتج عنها تأسيس سلسلة مكونة تحت إدارته، بمصادر خارجية لبرمجة الشاشات. و
يع شركة "فيم" في وقت الحق لوحاء الهند. صالة عرض سينمائية في مختلف أن ٢٥من  في قطاع يرة كب، وهي شركة "اينوكس للترفيهـ "تم 

 السينما في الهند.
 
أول التي تعد  "،VentureNursery"، شارك شروف في تأسيس شركة ناشئة، وبحكم خبرته السابقة في العمل مع شركات ٢٠١٣في عام و

ع وتيرة حتضان الشركة  ين الو. في مجاالت مختلفة في الهندناشئة الالجديدة الشركات و نموتسر شركة التي احتضنتها  ١٥ـ من 
"VentureNursery"  ل تأسيسي وشركة  ١٢، حصلت ل على شكل مساهمة في رأس المال.  ٣على تمو ع على تمو وساهمت مشار
"VentureNursery"  ًجين في توفير حوالي ألف وظيفة، واكتسبت تقديرا   .عالمياً  للخر

  
 Mumbaiتخرج شروف من جامعة مومباي ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية ملبورن لألعمال. ويعد شروف عضوًا في "

chapter of the Young Presidents Organisation كية، كما عمل في مجلس الرقابة "، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمر
  .٢٠١٢إلى  ٢٠٠٨دية في الفترة من الهن

 


