
Maletic iz HNB-a stiže u Imex banku
Namjesto predsjednika UpraveImex bankestupa Cedo Maletic, koji je
proteklu godinu bio glavni savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, a
prijetoga šest je godina bio na dužnosti viceguvernera.Naodlazak iz
središnje banke odlucio se, kako kaže, jer mu trebaju novi izazovi na tržištu

LjubicaVUKO

Šesnaestog srpnja na mjesto predsjednika Uprave Imex
banke stupa Cedo Maletic, koji je proteklu godinu dana bio
glavni savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke (HNB), a
prije toga šest je godina bio na dužnosti viceguvernera HNB-
a. Aktualni predsjednik Uprave te splitske novcarske kuce,
Branko Buljan, koji je prije više od 15 godina pokrenuo Imex
banku, postaje njezin predsjednik Nadzornog odbora.
Ocekuje se da ce Savjet HNB-a dati suglasnost na
imenovanje Maletica u Imex banci 11. srpnja, a na koncu tog
tjedna istjece i godina dana za vrijeme koje se Maletic nije
mogao zaposliti na slicnim poslovima nakon što je odstupio s dužnosti
viceguvernera.

Potencijal i ambicije
- Desetgodinaradiosamu HNB-unaposlovimakojise pružajujednomu životu,
i to kao mlad covjek - kazao nam je Cedo Maletic prisjecajuci se reforme platnog
prometa, pa nadzora banaka u jeku bankovne krize koja je uspješno prevladana,
kao i zahtjevne regulative bankovnog sektora.
Maletic se odlucio na odlazak iz HNB-a jer mu, kako istice, trebaju novi izazovi
na tržištu, a onda je bolje s navršenom 41. godinom krenuti u te nove izazove.
Imex bankaje, veli, zdrava banka koja ima potencijala i ambicije postati
nacionalna banka.

Banka poduzetnika
Branko Buljan nam je kazao kako je Imex banka na prekretnici, a umjesto
prodaje odluceno je zadržati je u hrvatskom vlasništvu i razvijati je kao banku
koja je najviše orijentirana malom i srednjem poduzetništvu,te stanovništvu.
Za godinu-dvijeplanirana je i dokapitalizacija banke tako da se dionice ponude
hrvatskimvlasnicima, pa da tako i u vlasnickoj strukturi Imex banka postane
banka hrvatskih poduzetnika.
Sjedište Imex banke ostaje u Splitu. Novi predsjednik Uprave prvo ce vrijeme
cešce biti u Splitu, ali boravit ce u Zagrebu jer, kako istice Maletic, Imex banka
gotovo polovicu svojeg poslovanja obavlja u Zagrebu.

Drukcijimentalitet
Dodaje kako ce nakon što sagleda sve mogucnosti Imex
banke ustrojiti strucne službe i kadrovski je osnažiti ovisno o
mogucnostima na tržištu radne snage.
lako u domacem bankarskom sustavu vlada jaka
konkurencija, Cedo Maletic smatra da sama velicina banke
ništa ne znaci.
Prednost Imex banke nalazi u fleksibilnijem pristupu
klijentima, cak i u situacijama kad nema izvore novca od
banke-majke ni know-how iz inozemstva.
I Branko Buljan i Cedo Maletic slažu se u tome da je naš
mentalitet drukciji, stoga banka u domacem vlasništvu može

bolje pogoditi želje svojih klijenata.

Funkcije
Cedo Maletic roden je 12. prosinca 1965. godine u Drnišu. Kao pripravnik
zaposlio se 1990. u ZAP-u, a 1995. prelazi u HNB. Dvije godine poslije direktor
je Direkcije platnog prometa, a 1998. godine izvršni direktor Sektora nadzora i
kontrole. Viceguverneromje imenovan 15. srpnja 2000.


