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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 

Novi član uprave Addiko Bank Miha Mihič 
 

Ljubljana, 18. julij 2016 – Z današnjim dnem je Miha Mihič uradno prevzel funkcijo člana 
uprave Addiko Bank d.d. in na tem mestu zamenjal dosedanjega člana uprave, Dejana 
Kaisersbergerja, ki svojo poslovno pot nadaljuje izven Addiko banke. Upravo Addiko banke 
sestavlja še predsednik uprave, mag. Matej Falatov.  
 
Miha Mihič je prevzel področje Upravljanje s tveganji ter področja Računovodstvo, Finančni 
kontroling, Zakladništvo in upravljanje z bilanco banke. Nadzorni svet banke ga je imenoval že 
marca, po pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti s strani Banke Slovenije pa je danes 
tudi uradno zasedel položaj člana uprave kot CFO (Chief Finance Officer) in CRO (Chief Risk 
Officer). 
 
Nadzorni svet je Miho Mihiča imenoval za člana uprave Addiko banke z namenom ciljno 
naravnanega delovanja banke ter večjega poudarka na timskem delu. To naj bi prispevalo k 
uspešnem poslovanju Addiko banke v Sloveniji v prihodnjih letih. 
 
 »Kot član uprave, odgovoren za finance, kontroling in tveganja, se bom zavzemal za enostavno 
in neposredno bančništvo, tako pri komuniciranju s strankami kot s sodelavci. Naš skupen cilj je 
postati profitabilna, učinkovita in za stranke enostavna finančna institucija, kar je tudi moje 
vodilo pri vsakdanjem delu. Prizadeval si bom za izboljšanje kreditnih procesov ter bolj 
učinkovito upravljanje s financami«, je ob pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije izjavil Miha 
Mihič.  
 
Miha Mihič ima več kot 15 let izkušenj v bančništvu, kar mu daje trdno osnovo za soočenje z 
nalogami in izzivi, ki so pred njim. Zadnjih 12 let je deloval v banki Sberbank d.d., pred tem pa 
v UniCredit banki in Prvi pokojninski družbi.  
 
 
 
 
 
 
Kontaktna oseba za medije:  
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588 
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