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Cuide do meio ambiente 

Imprima em preto e branco e somente se necessário. 
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Membro Titular do Comitê Financeiro da Neoenergia 

Também é Conselheiro dominical da Iberdrola Energía Internacional, S.A.U. e Diretor de Desenvolvimento 

Corporativo da Iberdrola, S.A. e ainda, atua como Diretor da Avangrid Renewables, Llc. e da Iberdrola Energía 

Sostenible España, S.L.U. 

 

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Casado, David é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo ICADE e MBA pelo IESE 

(Universidade de Navarra). 

Fala espanhol. 

Experiência no setor de energia e na formação/graduação - citadas acima 

Antes de ocupar esta posição na Iberdrola, David foi CFO da Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) desde 
1 de dezembro de 2018 e membro do seu Conselho de Administração desde a criação da SGRE, tendo obtido 
o grau de investimento (BBB) pelas principais agências de rating e o refinanciamento de toda a sua dívida, 
sempre sob critérios de sustentabilidade (ESG). Também foi membro do Conselho de Administração da 
Windar, Adwen (ex-JV com foco em Offshore entre Gamesa e Areva) e dos conselhos regionais da Gamesa na 
Índia, México e Brasil. 

Antes de sua nomeação como CFO, ele foi o Diretor Geral de Desenvolvimento e Estratégia Corporativa, 
liderando o processo de fusão entre a Gamesa e a Siemens Wind Power. Como resultado disso, foi nomeado 
Diretor de Integração duplicando os objetivos de sinergia e membro do Comitê Gestor do programa L3AD 
2020. 

Outras informações 

Além disso, foi eleito um dos 40 líderes mais influentes com menos de 40 anos no setor de energia (prêmio 

Recharge4040). A revista Wind Power Monthly também o nomeou uma das 15 pessoas mais influentes no setor 

da indústria eólica. 

Tem experiência como consultor estratégico e na banca de investimento, com especialização em mercado de 

capitais, fusões e aquisições e na concepção de diferentes estruturas de financiamento. 


