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Obdobje

Finančni direktor

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti -

HSE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana

Naziv in naslov delodajalca

Proizvodnja in prodaja električne energije

Vrsta dejavnosti ali sektor

od 16.10.2009 do 30.9.2014

Obdobje

Predsednik uprave

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti -

-

Naziv in naslov delodajalca

Stran1/4- Življenjepis
mag. Stojan Nikolić

kot član poslovodstva zadolžen za finance, računovodstvo, kontroling, trženje in prodajo, upravljanje
s skupino in informatiko
prestrukturiranje skupine in nadzor nad prestrukturiranjem posameznih družb v skupini, zagotavljanje
likvidnosti, pogajanja z bankami, spremljanje in odzivanje na tveganja, priprava strateških usmeritev
s področja financ
uspeli smo pridobiti mednarodno bonitetno oceno BB (S&P) in Ba2 (Moody's) in izvesti finančno
prestrukturiranje z dokončnim zaprtjem finančne konstrukcije za investicijo v blok 6 Termoelektrarne
Šoštanj in razdolžiti skupino HSE za 400 mio EUR
prenova IT in uvedba SAP v celotno skupino

vodenje družbe, razvoj in strategija družbe,
nakupi in prodaje družb doma in v tujini, koncentracija in prestrukturiranje obstoječih družb v lasti
družbe, uvajanje novih oblik naložb, iskanje novih priložnosti in fleksibilnost glede na tržne razmere
ne le v Sloveniji temveč tudi v državah Srednje in JV Evrope,
finančno prestrukturiranje družbe (v letu 2011 poplačali cca 15 mio EUR posojil tako, da so Triglav
Naložbe postale eden redkih nezadolženih holdingov v državi), nekajkrat povečali denarne prilive iz
naložb (s 300.000 EUR letno na 1,5 mio EUR letno) in po letu 2006 prvič poslovali z dobičkom, ki je
načrtovan tudi za naprej
aktivno upravljanje družb in vodenje skupnih projektov v skupini Zavarovalnice Triglav, sodelovanje
z zunanjimi inštitucijami idr.
Triglav Naložbe d.d., Slovenska 54, Ljubljana

Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
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Dejavnost holdingov

Vrsta dejavnosti ali sektor

od decembra 2008 do julija 2009

Obdobje

Član uprave

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti -

Kapitalska družba PIZ,d.d.

Naziv in naslov delodajalca

Zavarovalniški sektor

Vrsta dejavnosti ali sektor

od leta 2003 do oktobra 2008

Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto -

-

-

Glavne naloge in pristojnosti -

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto

Stran2/4- Življenjepis
mag. Stojan Nikolić

kot član uprave zadolžen predvsem za portfeljsko upravljanje sredstev vzajemnih pokojninskih
skladov ter za upravljanje kapitalskih naložb s poudarkom na tistih, ki so imeli finančne težave, kot
npr. Casino Ljubljana, Bled in Portorož, Steklarska Nova, Elan, Unior, Adria Airways, Paloma

Od aprila do oktobra 2008 deloval kot svetovalec uprave na Potezi Skupina d.d.
Od leta 2006 sem deloval kot predsednik uprave Poteze, borzno posredniške družbe, d.d. Od leta
2003, ko sem postal kot prokurist odgovoren za razvoj dejavnosti, do leta 2008 so se prihodki iz
poslovanja družbe početverili število zaposlenih se je potrojilo. V istem času se je izguba iz
poslovanja spremenila v skoraj 2 mio evrov dobička, skrbeli pa smo za 1,5 miljarde evrov sredstev
strank.
V letih 2004 in 2005 poleg prokure na Potezi BPD opravljal še naloge operativnega direktorja (COO)
na ravni celotnega holdinga Poteza Skupina d.d. ter pokrival področje Podjetniških financ ter bil
zadolžen za lastne naložbe tveganega kapitala v regiji. Od večjih izvedenih in tudi realiziranih naložb
bi izpostavil predvsem Metalac Srbija (5% delež), Hemofarm Srbija (5% delež), Komercijalna Banka
Skopje Makedonija (13% delež), Toplifikacija Makedonija (20% delež) na »buy out«področju ter
Ocean Orchids (50% delež) in Evolve (45% delež) na področju »venture« naložb.
Začel kot prokurist in svetovalec uprave na Potezi borzno posredniški družbi d.d. za področja razvoja
storitev, informatike, upravljanja s tveganji in optimizacijo poslovnih procesov .
Ustanavljanje pokojninske družbe v Sloveniji in v regiji - Priprava poslovnih načrtov za pridobitev
licence ter priprava naložbene strategije v skladu z zakoni
Elektronsko poslovanje
Ustanavljenje skladov tveganega kapitala – priprava izhodiščne naložbene politike in procesov za
delovanje družb
Prenova procesov in optimizacija poslovanja
Uvajanje upravljanja s tveganji v vsa poslovna področja

Poteza borzno posredniška hiša, d.d., Poteza skupina d.d.
Finančni sektor

od leta 2001 do 2003
Vodja analiz, podjetniških financ in investicijskega bančništva
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Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

-

vodenje oddelka ter M&A in ostale svetovalne projekte (investicijsko in finančno svetovanje) za
družbe kot so:
o
Slovenske železarne d.d. – finančni svetovalec pri prodaji odvisne družbe na
mednarodnem razpisu,
o
Mlinotest d.d. – prevzem družbe na Hrvaškem,
o
Iskra Sysen d.d. in Iskra Sistemi d.d. – združitev družb,
o
Kras d.d. – vrednotenje družbe ter svetovanje pri poizkusu konsolidacije mesno
predelovalne industrije,
o
Inspect d.d. – pogajanje s prevzemno družbo in konsolidacija lastništva,
o
Energetika Ljubljana d.d. – optimalna struktura kapitala in investicijsko svetovanje z
namenom prestrukturiranja naložb v višini cca. 9 mrd SIT,
o
Actual IT, Istrabenz d.d. – finanačni svetovalec pri poizkusu prevzema Hermes Softlab d.d.,
o
Prva pokojninska družba d.d. – investicijsko svetovanje pri upravljanju naložb skladov in
lastnega kapitala,
o
in pri številnih drugih manjših projektih.
Poteza skupina d.d.
Finančni sektor
od leta 1998 do leta 2001

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja trgovanja in analitik
Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Opravljal različna dela od zaledne pisarne in plačilnega prometa prek analitika in vodje trgovanja do vodje
projektov na področju podjetniških financ in investicijskega bančništva, kjer sem vodil ali sodeloval pri
več projektih s področja finančnega in tudi managerskega svetovanja za podjetja, kot so Iskra Sysen
d.d., Loterija Slovenije d.d., Iskra Teling d.d., Delo d.d., Petrol d..d., SPL d.d., Salonit d.d., Skupina
Tringrad, Prva pokojninska družba, Belinka d.d.
Poteza, borzno posredniška družba, d.d.
Finančni sektor

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

2001
program rednega magistrskega študija managementa (MScBA) s povprečno izpitno oceno 9,2
Program finančni management in investicije
VIII. stopnja

1993-1998
Univerzitetni diplomirani ekonomist

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Smer bančništvo in finance; Za diplomsko delo nagrada Banke Slovenije in v teku študija s strani
fakultete za študijske dosežke.

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Ekonomsko fakulteta, Univerza v Ljubljani

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

VII. stopnja

Obdobje

1989-1993

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne Naravoslovno matematični tehnik
poklicne kvalifikacije
Stran3/4- Življenjepis
mag. Stojan Nikolić
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Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

Srednja naravoslovna šola v Šentvidu (Gimnazija Šentvid)
V.stopnja

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

slovenščina

Drug(i) jezik(i)

angleščina, nemščina, hrvaščina

Samovrednotenje

Razumevanje

Govorjenje

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Jezik

C2

angleščina

C2

angleščina

C2

angleščina

C2

angleščina

C2

angleščina

Jezik

A1

nemščina

A1

nemščina

A1

nemščina

A1

nemščina

A1

nemščina

C2

hrvaščina

C2

hrvaščina

C2

hrvaščina

C2

hrvaščina

B2

hrvaščina

Evropska raven (*)

Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence
Organizacijska in druga
znanja in kompetence

Komunikacijske in vodstvene veščine – pridobljeno skozi izobraževanje in dosedanje izkušnje ter
izpopolnjeno na šolah vodenja (OK consulting, Gustav Kaser) in individualnih treningih
Poleg vodstvenih funkcij sem oziroma sem bil predsednik ali član v več nadzornih svetih:
Premogovnik Velenje d.d. – predsednik nadzornega sveta
Cimos d.d. – član nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije
Avrigo d.o.o. – član nadzornega sveta
Elan d.o.o. (Skimar) – predsednik/član nadzornega sveta
Energoinvest DVI Sarajevo – predsednik nadzornega sveta
Info TV d.d. – predsednik upravnega odbora
Metro d.d., Celje – predsednik nadzornega sveta
KB Prvo penzisko društvo a.d. Skopje – član nadzornega sveta
Evolve d.o.o. – predsednik nadzornega sveta
Združenje članov borze vrednostnih papirjev – član nadzornega sveta in član raznih delovnih teles
Mineral d.d. Ljubljana – član nadzornega sveta
Finančno spremljanje investicij, priprava investicijskih elaboratov, cenitve, skrbni pregledi
Investicijsko bančništvo
Nakupi/prodaje podjetij, združitve in prevzemi
- pridobitev licence za člana uprave borzno posredniške hiše/ družbe za upravljanje v
letu 1999 (Ljubljanska borza in Agencija za trg vrednostnih papirjev);
- bančni seminarji / konference na področju investicijskega bančništva in vrednostnih
papirjev, organizirano s strani Ljubljanske borze, Združenja bank Slovenije,
Ekonomske fakultete, idr.;
- seminarji in praktično usposabljanje na področju Združitev & Prevzemov v Sloveniji
in tujini (v letih 2003 – 2008 );
Organizacija in prestrukturiranje – večina delovnih izkušenj v zadnjih 10 letih je povezano s finančnim
in poslovnim prestrukturiranjem podjetij ali z zagonom novih projektov

Računalniška znanja in kompetence

Stran4/4- Življenjepis
mag. Stojan Nikolić

Odlično poznavanje programa Microsoft Office (Windows, Word, Excel), programiranje v VBA, SPSS,
SAP (vodil implementacijo SAP v skupino HSE)
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