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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
 

Tretji član uprave Addiko Bank je Tadej Krašovec 
 

Ljubljana, 12. december 2016 – Tadej Krašovec po pridobitvi dovoljenja za opravljanje 
funkcije člana uprave, uradno prevzema funkcijo tretjega člana uprave Addiko Bank d.d.. 
Kot CRO in COO je odgovoren za področji upravljanja s tveganji in operacij.  
 
Tadej Krašovec ima več kot 14 let izkušenj v bančništvu. Od samega začetka poslovne kariere je 
bil zaposlen v največji slovenski banki, NLB. Deloval je na različnih delovnih mestih, povezanih s 
tveganji, nazadnje kot izvršni direktor sektorja za upravljanje kreditnih tveganj. V tem času je 
bil tudi član Nadzornih odborov družb znotraj NLB skupine (NLB Banka Beograd, NLB Leasing 
Ljubljana in NLB Razvojna banka Banja Luka) ter član nadzornega sveta Adrie Airways.  

»Kot član uprave, odgovoren za upravljanje s tveganji in operacije, bom skrbel za njihovo 
neodvisno in transparentno poslovanje, predvsem pa za korektno in učinkovito sodelovanje s 
prodajnimi področji. Skupaj bomo sledili cilju postati profitabilna, učinkovita in za stranke 
enostavna finančna institucija, kar je tudi moje vodilo pri vsakdanjem delu«, je ob pridobitvi 
dovoljenja Banke Slovenije izjavil Tadej Krašovec.  
 
Tadej Krašovec bo s svojimi bogatimi bančnimi izkušnjami in znanjem nedvomno prispeval k 
učinkovitemu poslovanju banke. Uprava je z njim postala tričlanska. Poleg njega upravo tvorita 
še mag. Matej Falatov kot CEO in CMO (predsednik uprave) ter Miha Mihič kot CFO (član uprave).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktna oseba za medije:  
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588 
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