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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Tom Furness, nov član uprave Addiko bank Slovenija, bo odgovoren 

za področji upravljanja s tveganji (CRO) in informacijsko 

tehnologijo (CIO) 
 

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Tom Furness bo s 1. 10. 2021 oz. s polnimi pooblastili s 

pridobitvijo dovoljenja Banke Slovenije prevzel vodenje področij upravljanja s 

tveganji (CRO) in informacijsko tehnologijo (CIO) v Addiko banki Slovenija. Na tem 

mestu bo zamenjal Tadeja Krašovca, ki je s 1. 6. 2021 postal član uprave Addiko 

Skupine. Izzive, ki sledijo nastopu vloge v upravi Addiko banke, Tom Furness vidi 

predvsem v nadaljnji digitalizaciji Addiko banke, ki je specialist za gotovinske kredite 

za prebivalstvo ter mala in srednje velika podjetja. Njegove dolgoletne izkušnje mu 

bodo v pomoč tudi pri nadaljnji optimizaciji procesov in preudarnem obvladovanju 

tveganj banke. 

 

Tom Furness ima več kot 15 let izkušenj v bančništvu, kot novi član tri-članske uprave Addiko 

banke Slovenija pa bo pokrival področji upravljanja s tveganji in informacijsko tehnologijo, 

pri čemer mu bodo njegovo znanje in bogate izkušnje iz dolgoletnega dela v bančništvu trda 

oslomba v doseganju zastavljenih ciljev banke.  

Pred nastopom nove pozicije je bil zaposlen v NKBM d.d., večino svoje poslovne poti pa je 

preživel v tujini, in sicer v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstriji. Zasedal je številna vodstvena 

mesta, med drugim je bil Direktor raziskav in Direktor prodaje institucionalnim 

investitorjem. Addiko banko dobro pozna, saj je med drugim zasedal tudi mesto Direktorja 

upravljanja problematičnih naložb Addiko Skupine.  

O izzivih in ciljih, ki ga čakajo na novi poti kot člana uprave za področji upravljanja s tveganji 

in informacijsko tehnologijo, je dejal: »Addiko banka je digitalno usmerjena banka, 

osredotočena na financiranje prebivalstva ter malih in srednje velikih podjetij, in velja za 

inovatorja pri zagotavljanju hitrega, preprostega in enostavnega bančništva. Poudarek 

mojega dela ne bo le na preudarnem obvladovanju tveganj banke skladno s strategijo Addiko 

banke, ampak tudi na nadaljnjem razvoju in izboljšanju digitalnih rešitev Addiko banke. 

Večja avtomatizacija procesov, zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje strankam ter 

učinkovita analiza podatkov bodo področja, ki bodo zagotovo med mojimi prioritetnimi 

nalogami in aktivnostmi.« 

 
Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, Tel: 041 783 338 
 


