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Name: Shravan Shroff 
Nationality: Maltese 
Category: Independent Director 
Educational Qualifications: MBA 
Occupation: Businessman 

 

 روفافان شاشر :االسم
 مالطي :الجنسية

 عضو مستقلنوع العضوية :  
 في ادارة االعمالماجستير  ة العلمي شهادةال

 رجل اعمال: المهنة
 

Shravan Shroff is currently Partner at Rosewood Portal Company LLC, a Dubai based 
company engaged in online aggregation of tourist villas and other online solutions. He 
began his career in 1997 with Shringar Films, the family run film distribution business 
where he pioneered the concept of outsourced screen programming and multiplexing.  
Under his leadership the group rolled out a chain of 25 multiplexes with 100+ screens in 
India under the brand name FAME, which he sold to Inox Leisure Ltd. in 2011. In 2013, 
Shravan co-founded VentureNursery, India’s first angel based accelerator, that 
incubates and starts up companies in various domains. He is a graduate from Mumbai 
University and holds a Masters in Business Administration from the Melbourne Business 
School. Shravan is also an active member of the Mumbai chapter of the Young 
Presidents Organisation (YPO) a US based non-profit organization, and is the current 
Membership Chair of the Mumbai Chapter. He has served on the Censor Board of India 
from 2008 to 2012. 

 
تختص بتوفير وهي شركة دبي  "، مقرهاروزوود بورتاللشركة " كشريكروف افان شاشريعمل السيد   

حياته المهنية في عام  شرافان السيد بدأ والعديد من حلول التكنولجيا.على االنترنت الفيالت السياحية 
مع "شرينغار لألفالم"، وهي شركة عائلية متخصصة بتوزيع األفالم، حيث كان من الرواد في االستعانة  1997

صالة عرض سينمائية تحتوي  25أسس  . وتحت إدارتهوالصاالت السينمائية بمصادر خارجية لبرمجة الشاشات
" وقام ببيع السلسلة لشركة FAMEالتجارية " العالمةشاشة في الهند تحت اسم  100من  أكثرعلى 

شركة في تأسيس فان اشرالسيد شارك  2013وفي عام  .2011"اينوكس" للترفيه في عام 
"VentureNursery"  في مساعدة تأسيس الشركات الناشئة في  متخصصةوهي اول شركة في الهند

من جامعة مومباي ويحمل شهادة الماجستير في إدارة فان اشرالسيد ، تخرج الهند وتقديم الدعم لها
 The Young ل لجنة العضويات لمنظمةالئيس فان اشرالسيد األعمال من كلية ملبورن لألعمال. ويعد 

Presidents Organisation ،سة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمريكية، كما وهي مؤس في مومباي
 .2012إلى  2008عمل في مجلس الرقابة الهندية في الفترة من 
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